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I. Wstęp 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian w prawie 

samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia Raportu o stanie gminy, powiatu, 

województwa. Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 jest drugim tego 

typu dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz 

udostępnionym Mieszkańcom.  

Niniejszy dokument jest prezentacją działań zrealizowanych przez władze 

samorządowe w poprzednim roku, kompleksowo informuje o jakości życia i poziomie 

rozwoju samorządu. Raport jest podsumowaniem roku 2019 przede wszystkim 

w zakresie realizowanych w powiecie inwestycji i projektów. W raporcie zawarte są 

szczegółowe dane dotyczące działalności oświatowej, inwestycyjnej, kulturalnej 

i sportowej powiatu.  

W dokumencie przytoczono także informacje związane z działalnością powiatu 

w dziedzinie: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wsparcia osób bezrobotnych 

i przedsiębiorców, komunikacji i transportu, bezpieczeństwa publicznego, spraw 

obywatelskich czy ochrony środowiska. W raporcie uwzględnione są informacje 

o stanie mienia, realizacji polityk, strategii i programów czy uchwał Rady Powiatu 

Pszczyńskiego.  

W 2019 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego tworzyli: starosta pszczyński -  Barbara 

Bandoła (przewodnicząca zarządu), wicestarosta pszczyński - Damian Cieszewski 

oraz etatowy członek zarządu - Grzegorz Nogły, pozostali członkowie zarządu: 

Stefan Ryt oraz Grzegorz Wanot.  

Raport jest źródłem wiedzy o powiecie pszczyńskim, pokazuje działania 

organów, zarówno stanowiącego, tj. Rady Powiatu, jak również organu 

wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.  

Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za 2019 rok został opracowany 

w oparciu o materiały przygotowane przez naczelników i kierowników 

merytorycznych komórek Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz dyrektorów 

powiatowych jednostek organizacyjnych.  
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II. Ogólna charakterystyka powiatu 

 

Powiat pszczyński leży w południowej części województwa śląskiego na 

obszarze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego, podregion tyski. Powiat obejmuje swym zasięgiem obszar o łącznej 

powierzchni 471 km2, co stanowi 3,8% całkowitej powierzchni województwa 

śląskiego. 

Od północy graniczy z powiatem mikołowskim, tyskim, bieruńsko-lędzińskim, od 

wschodu z powiatem oświęcimskim, od południa z powiatem bielskim i cieszyńskim, 

od zachodu z miastami na prawach powiatu: Żory i Jastrzębie-Zdrój. Na terenie 

powiatu znajdują się dwa duże zbiorniki wodne, tj. zbiornik w Łące oraz 

w Goczałkowicach-Zdroju - stanowiący rezerwuar wody pitnej dla Śląska. 

Przez teren powiatu pszczyńskiego przebiegają drogowe trakty komunikacyjne, 

ważne dla południowej i zachodniej części województwa śląskiego – Droga Krajowa 

nr 1 oraz Droga Krajowa nr 81. Ponadto duże znaczenie komunikacyjne mają drogi 

wojewódzkie: DW nr 933 Oświęcim – Wodzisław Śląski, DW nr 935 Pszczyna – 

Rybnik, DW nr 938 Pawłowice – Cieszyn, DW nr 939 Pszczyna – Strumień, DW nr 

931 Pszczyna – Bieruń oraz DW nr 928 Kobiór – Mikołów. Przez Pszczynę, Kobiór, 

Goczałkowice-Zdrój przebiega ważna magistrala kolejowa, łącząca Katowice  

i Bielsko-Białą, i dalej przez Zwardoń prowadząca na Słowację.  

Lokalizacja geograficzna powiatu jest korzystna – w sąsiedztwie aglomeracji 

katowickiej, województwa małopolskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych: kolejowych 

i drogowych (Gdańsk – Warszawa – Katowice – Cieszyn). Atutem powiatu jest 

położenie blisko przejścia granicznego w Cieszynie, a także dwóch pasm górskich – 

Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego oraz dużych jednostek miejskich takich, 

jak: Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Oświęcim oraz Żory. 

Powiat pszczyński został utworzony 1 stycznia 1999 roku na mocy reformy 

administracyjnej. W jego obrębie znajduje się sześć gmin, w tym pięć gmin wiejskich 

oraz jedna miejsko-wiejska: 

1) Goczałkowice-Zdrój – jednowioskowa, 

2) Kobiór – jednowioskowa, 
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3) Miedźna – w skład gminy wchodzą sołectwa: Frydek, Gilowice, Grzawa, 

Miedźna, Góra, Wola, 

4) Pawłowice – w skład gminy wchodzą sołectwa: Pawłowice, Pielgrzymowice, 

Warszowice, Golasowice, Krzyżowice, Pniówek, Jarząbkowice, Pawłowice – 

Osiedle, 

5) Suszec – w skład gminy wchodzą sołectwa: Suszec, Radostowice, Mizerów, 

Kryry, Kobielice, Rudziczka, 

6) gmina miejsko-wiejska: Pszczyna, w skład której wchodzą: miasto Pszczyna 

oraz sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, 

Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka. 

 

Obszar i ludność powiatu pszczyńskiego obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 1: Obszar i ludność powiatu pszczyńskiego. 

 Gmina Obszar [km2] Liczba ludności* 

Goczałkowice-Zdrój 47,55 6 677 

Kobiór 48,17 4 758 

Miedźna 50,27 15 565 

Pawłowice 75,66 17 497 

Pszczyna 174,67 50 939 

Suszec 75,05 12 140 

Ogółem 471,37 107 576 

*mieszkańcy zameldowani na pobyt stały (stan na 31.12.2019 r.) 

 

Ogólną charakterystykę powiatu pszczyńskiego oddają dane Głównego Urzędu 

Statystycznego zebrane w poniższej tabeli. Z uwagi na określone w Ustawie terminy 

dotyczące przyjęcia Raportu o stanie powiatu, przygotowanie i sporządzenie tego 

dokumentu odbywa się w pierwszych dwóch kwartałach roku następnego po roku 

sprawozdawczym. W okresie tym nie są jeszcze dostępne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczące roku 2019. W związku z tym charakterystyka powiatu musi 

opierać się w dużej mierze o dane z roku 2018. 
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Tabela nr 2: Powiat pszczyński wg danych GUS za 2018 rok. 

 

Powiat pszczyński wg danych GUS 2018 rok 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km 236 

Lesistość w % 28 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 14 

lat) w % 

20,6 

Ludność w wieku produkcyjnym (15-59 lat 

kobiety i 15-64 lata mężczyźni) w % 

62,7 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w % 16,7 

Urodzenia żywe  1 311 (685 chłopców, 626 

dziewczynek) 

Zgony  910 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  3,62 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym  

1 049 

Pracujący  28 328 

Pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok  w % 

ogółu bezrobotnych zarejestrowanych 

32,7 

Oferty pracy  410 

Odpady zebrane w ciągu roku (w tonach) 41 389,61 

Zasoby mieszkaniowe 32 646 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w zł 

4 031,68 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  

w relacji do średniej krajowej (Polska=100)  

w % 

83,4  
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Warto przytoczyć dane dotyczące najczęstszych przyczyn zgonów 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Aż 49% zgonów nastąpiło z powodu chorób 

układu krążenia, 26,2% osób zmarło z powodu nowotworów, natomiast 4,4% 

z powodu chorób układu oddechowego.  

Struktura ludności powiatu pszczyńskiego według ekonomicznych grup 

wiekowych w roku 2018 – poprzedzającym rok sprawozdawczy, ukazuje przewagę 

ludności w wieku produkcyjnym, która stanowiła 62,7% ludności ogółem. Ludność 

w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku 14 lat i mniej, stanowiła 20,6% ludności 

zamieszkującej obszar powiatu, natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym 

kształtowała się na poziomie 16,7% ludności ogółem.  

Analiza struktury ludności powiatu pszczyńskiego ze względu na wiek 

ekonomiczny wskazuje na pozytywne tendencje – odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym przewyższa wartość odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ogółem dochody gmin  

w powiecie pszczyńskim wyniosły 530 400 947,14 zł. Dochody ogółem gmin na 

jednego mieszkańca powiatu wyniosły 4 784,42 zł. Finanse powiatu pszczyńskiego 

opisano w jednym z dalszych rozdziałów raportu. 

W 2019 r. w powiecie pszczyńskim nastąpił duży przyrost podmiotów 

gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON - odnotowano 875 nowych 

podmiotów gospodarczych, z czego 256 w branży przemysłowej i budowlanej, pięć - 

działających w sektorze rolniczym,  natomiast 614 prowadzących pozostałą 

działalność. Głównie były to przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym, 

należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (735). 

W 2018 r. w powiecie pszczyńskim działało 12 106 podmiotów gospodarczych, 

z czego 11 736 w sektorze prywatnym (m.in. 9 164 prowadzonych przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 996 spółek handlowych, 23 

spółdzielnie) oraz 263 w sektorze publicznym.  

W 2018 roku w strukturze przedsiębiorstw według klas wielkości zdecydowaną 

większość, bo aż 11 524 przedsiębiorstw stanowiły podmioty mikro o liczbie 

pracujących do dziewięciu osób. 499 podmiotów zatrudniało pomiędzy 10 a 49 

pracowników, 78 – od 50 do 249 pracowników, natomiast pięć od 250 do 999 

pracowników.  
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Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie powiatu pszczyńskiego działają 

głównie w branżach:  budowlanej, handlowej czy przetwórstwa przemysłowego. 

 

III. Działalność komórek i jednostek organizacyjnych 

 
1. Budżet powiatu  

 
Budżet powiatu pszczyńskiego na 2019 rok zakładał dochody w wysokości 

107.470.993 zł oraz wydatki w wysokości 109.154.782 zł. 

W trakcie realizacji, w wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody uległy 

zwiększeniu o 12.118.914,91 zł i zamknęły się łączną kwotą 119.589.907,91 zł, 

planowane wydatki wzrosły o 21.618.913,91 zł i zamknęły się łączną kwotą 

130.773.695,91 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano: dochody w kwocie 

120.880.732,17 zł, co stanowiło 101,08% planu, natomiast wydatki w kwocie 

126.303.084,39 zł (96,58% zaplanowanych). 

W 2019 roku dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu wyniosły 

1.124 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1.174 zł. 

W 2019 r. w powiecie pszczyńskim zadania bieżące zrealizowano w wysokości 

98.031.044,72 zł, w tym m.in. następujące projekty z udziałem środków Unii 

Europejskiej: 

1) Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie 

centralnym województwa śląskiego, 

2) Większe umiejętności, lepsza praca,  

3) Ready, Steady, Go!, 

4) By umieć więcej,  

5) Chcemy wiedzieć i umieć więcej, 

6) Nowe cele, nowe szanse, 

7) Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie 

Iberyjskim, 

8) Don’t worry be healthy, 

9) Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
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10)  Rozwój usług społecznych w Powiecie Pszczyńskim, 

11)  Trudny człowiek, czyli jaki? 

Na zadania inwestycyjne wydano 28.272.039,67 zł, w tym z dofinansowaniem 

UE: 

1) Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – rozbudowa 

bazy oświatowej – etap II, 

2) Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, 

3) Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Projekty „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – 

rozbudowa bazy oświatowej – etap II” oraz „Praktyczna nauka zawodu w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie” planowane są do kontynuacji w latach 

następnych. 

 

2. Oświata 

 

2.1. Szkoły i placówki oświatowe  

 

W powiecie pszczyńskim w 2019 r. funkcjonowały następujące szkoły 

i placówki prowadzone przez powiat: 

publiczne dla młodzieży: 

1) licea ogólnokształcące – 2, 

2) technika – 3, 

3) branżowe szkoły I stopnia – 3, 

publiczne dla dorosłych: 

1) licea ogólnokształcące dla dorosłych – 2 

publiczne szkoły policealne: 

1) szkoła policealna – 1, 

publiczne szkoły specjalne: 

1) szkoła podstawowa specjalna – 1, 

2) branżowa szkoła I stopnia – 1, 

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 1, 
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publiczne placówki: 

1) poradnia psychologiczno-pedagogiczna – 1, 

2) ognisko pracy pozaszkolnej – 1, 

niepubliczne (dotowane przez powiat): 

1) liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 1, 

2) policealna szkoła – 1, 

3) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 2, 

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 2. 

Z nauczania indywidualnego korzystało: od stycznia do czerwca 2019 – średnio 

w miesiącu: 19 osób, od września do grudnia – średnio w miesiącu: 9 osób. 

W roku 2019 w przeliczeniu na jedną uczennicę/ucznia roczne wydatki na 

poszczególne szkoły z budżetu powiatu kształtowały się następująco: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Pszczynie: 8.767,46 złotych, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. 

Generała Józefa Bema w Pszczynie: 9.423,08 złotych, Powiatowy Szkół nr 2 im. 

Karola Miarki w Pszczynie: 11.672,59 złotych, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie: 41.406,32 zł, wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka organizowane w ZS nr 3 Specjalnych: 5.606,93 zł, Zespół Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli: 20.320,59 zł. 

Wydatki powiatu na szkoły i placówki niepubliczne kształtowały się następująco: 

liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych przekazano kwotę 136.568,25 złotych 

(1.040,52 złotych na osobę) plus 2.829,93 złotych (dla 3 słuchaczy, którzy uzyskali 

świadectwo dojrzałości) tj. łącznie 139.398,18 złotych; policealnej szkole dla 

dorosłych przekazano 334.625,57 złotych (średnio 2.520,72 złotych na osobę) plus 

29.242,61 złotych (dla 31 słuchaczy, którzy uzyskali dyplom zawodowy) tj. łącznie 

363.868,18 złotych; niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym 

przekazano 827.993,11 złotych (4.802,28 złotych na osobę); ośrodkom 

rewalidacyjno-wychowawczym przekazano 4.539.578,00 złotych (54.312,00 złotych 

na osobę). 

Wydatki powiatu na oświatę wynosiły 43.519.571,88 złotych, z czego 

34.128.827,00 złotych tj. 78,42% pokryte zostało z subwencji oświatowej, pozostałą 

część stanowią dochody własne, środki unijne, środki związane z realizacją 

programów rządowych. 
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We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło 2781 uczennic 

i uczniów (w tym 180 w szkołach specjalnych), w liceach ogólnokształcących 791, 

w szkołach kształcących w zawodach 1810, w niepublicznym liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych 142 osoby, w niepublicznej policealnej szkole 131 

osób, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 86 wychowanków, z wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka organizowanego w niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych korzystało 149 dzieci, w szkole specjalnej 30 dzieci. 

W szkołach odbywała się nauka języków obcych w zakresie podstawowym 

i rozszerzonym, średnio w okresie od stycznia do czerwca w obu zakresach języka 

angielskiego uczyło się 3469 osób, języka niemieckiego 1502 osób, języka 

rosyjskiego 160 osób, języka hiszpańskiego 377 osób, języka francuskiego 334 

osoby. Średnio od września do grudnia języka angielskiego uczyło się 3772 osób, 

języka niemieckiego 1531 osób, języka rosyjskiego 189 osób, języka hiszpańskiego 

382 osób, języka francuskiego 310 osób, języka łacińskiego 33 osoby. 

W szkołach publicznych (bez ZS nr 3 Specjalnych) do jednego oddziału 

uczęszczało w roku 2019 od stycznia do czerwca średnio 22 uczennic/uczniów. 

Najwięcej średnio osób uczęszczało do oddziału w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących, tj. 27, najmniej w Zespole Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących, tj. 19 osób. W okresie od września do grudnia do jednego 

oddziału uczęszczało średnio 24 uczennic/uczniów, analogicznie najwięcej średnio 

osób uczęszczało do oddziału w Zespole Szkół Ogólnokształcących, tj. 29, najmniej 

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. 20 osób.  

W czerwcu 2019 r. szkoły ukończyło 606 osób, w tym w technikach – 200, 

w zasadniczych szkołach zawodowych – 176, w liceach ogólnokształcących – 188 

w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 11 i w gimnazjum – 31.  

Zdawalność egzaminów maturalnych wynosiła: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 100% (zdających 153), 

2) IV Liceum Ogólnokształcące - 76,5%  (zdających 17), 

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Woli - 33,3%  (zdających 3),  

4) Technikum nr 1 - 89,7% (zdających 29), 

5) Technikum nr 3 - 87,7% (zdających 138). 
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W 2019 r. wypłacono Stypendia Starosty Pszczyńskiego o charakterze 

motywacyjnym dla uczennic i uczniów zamieszkałych na terenie powiatu 

pszczyńskiego: od stycznia do czerwca 2019 dla 43 uczennic/uczniów w kwocie 

25.800 zł, natomiast od września do grudnia 2019 dla 2 uczniów ze szkół 

prowadzonych przez powiat pszczyński w kwocie 3.000 zł.  

Wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat w roku 2019 wynosiła: dla stażystów - 3.826 zł, dla kontraktowych - 4.173 zł, 

dla mianowanych - 5.175 zł, dla dyplomowanych - 6.523 zł.  

 

2.2.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  

 
Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydano 1.890.021,65 

złotych.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie w 2019 roku przyjęła 

2056 osób, z czego diagnoz psychologicznych wydano: 1215, diagnoz 

pedagogicznych: 118, diagnoz logopedycznych: 183, diagnoz związanych 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej: 39. 

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w formie 

warsztatów: 236, w formie terapii rodzin: 22. 

Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży w roku 2019 kształtowała 

się następująco: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 20, 

2) terapia logopedyczna: 118, 

3) terapia psychologiczna w tym psychoterapia: 106, 

4) zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: 275, 

5) inne formy pomocy indywidualnej: 194, 

6) inne formy pomocy grupowej: 479, 

7) zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych: 527, 

8) mediacje i negocjacje: 6, 

9) porady bez badań: 143 

10) badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę”: 164, 
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11) badania przesiewowe wzroku programem „Widzę”: 15, 

12) badania przesiewowe mowy programem „Mówię”: 129. 

 

Wydane orzeczenia: 

1) o potrzebie kształcenia specjalnego: 531, 

2) o potrzebie indywidualnego nauczania: 59, 

3) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 16. 

 

Wydane opinie: 

1) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 95, 

2) odroczenie obowiązku szkolnego: 22, 

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych: 121, 

4) udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki: 5, 

5) pierwszeństwo przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej: 7, 

6) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu: 37, 

7) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole: 344, 

8) udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego pracownika: 17, 

9) w sprawie spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza 

przedszkolem/szkołą: 23, 

10) zindywidualizowana ścieżki kształcenia: 7, 

11) o specyficznych trudnościach w uczeniu się: 112.  

 

W ramach realizacji zadania polegającego na  procesowym wspomaganiu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadziła następujące zadania: 

1) spotkania informacyjne z dyrektorami szkół: 14,  

2) diagnoza potrzeb rozwojowych (szkoła w drodze do organizacji uczącej 

się): 6, 

3) przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji uczenia się - cz. 1: 6, 

4) monitorowanie przebiegu doskonalenia: 14, 

5) opracowanie dokumentacji rozwoju szkoły (wyniki diagnozy, plan rozwoju): 

15, 

6) konsultacje: 32. 
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 2019 roku prowadziła (i nadal 

prowadzi) sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii. W ramach jej 

realizacji we wrześniu przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli 

historii gminy Miedźna, przygotowano program jubileuszowy Turnieju Wiedzy 

o Regionie (organizator – Biblioteka w Grzawie). W listopadzie zorganizowano 

kolejne spotkanie z nauczycielami historii, którego tematem było kompetentny 

nauczyciel, kompetentny uczeń. 

W ramach promocji systemu wspomagania opracowano materiały promocyjne, 

które umieszczono na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - Dobre praktyki dla 

samorządów w zakresie organizacji procesowego wspomagania. 

W ramach systemu wspomagania PPP współpracuje z następującymi 

instytucjami (formy współpracy: konsultacje w sprawie form organizacji 

wspomagania, wsparcie organizacyjne, pomoc w promocji, wsparcie w opracowaniu 

pogłębionej diagnozy metodą profilu szkoły, wsparcie w kontaktach z doradcami 

zawodowymi): 

1) Pszczyński Zarząd Edukacji - Urząd Miejski w Pszczynie - udział w realizacji 

Planu strategicznego rozwoju szkół w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów w gminie Pszczyna, 

2) Gmina Miedźna - udział w realizacji Planu Strategicznego rozwoju szkół 

w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w gminie 

Miedźna, 

3) Gmina Suszec – organizacja procesowego wspomagania w gminnych 

placówkach, 

4) Starostwo Powiatowe w Pszczynie - udział w opracowaniu Planu 

Strategicznego rozwoju szkół w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów w powiecie pszczyńskim, 

5) Biblioteka Pedagogiczna - współpraca z sieciami samokształcenia 

i współpracy prowadzonymi przez bibliotekę. 

Ponadto w roku 2019 Poradnia podjęła się realizacji następujących zadań: 

1) kontynuacja na terenie poradni grup wsparcia dla rodziców w ramach kursu 

„Szkoła dla rodziców”, 

2) podjęto współpracę z wydziałem zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

w zakresie organizacji konferencji dla wychowawców i nauczycieli szkół 
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powiatowych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych 

i substancyjnych (dla 150 osób), 

3) zorganizowano grupę wsparcia o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli 

przedszkoli, 

4) kontynuowano zadania w ramach prowadzonej grupy wsparcia dla logopedów, 

5) współorganizowano Ogólnopolski Tydzień Kariery, 

6) kontynuowano zadania w ramach grupy wsparcia dla psychologów  

i pedagogów szkolnych metodą Balinta, 

7) zorganizowano badania przesiewowe SI w ramach „Ogólnopolskiego Dnia 

Otwartych Diagnoz SI”. 

 

W roku 2019 Poradnia powołana do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kontynuowała program Ministerstwa 

Edukacji Narodowej „Za życiem”. Na usługi specjalistów w ramach programu 

wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości 358.800,00 złotych. W wyniku 

postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę, to jest Specjalistyczną Praktykę 

Rozwojową „Trener”, 43- 250 Pawłowice, ul. K. Miarki 6.  

W ramach działania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego w Pszczynie pomocą zostało objętych 103. dzieci.  Każdemu dziecku 

przydzielono stosowną do ich potrzeb tygodniową liczbę godzin z danym specjalistą.  

W roku 2019 roku wykorzystano łącznie do bezpośredniej pracy z dzieckiem 5980 

godzin, w tym: logopedów/ neurologopedów - 750 godzin, psychologów - 400 godzin,  

fizjoterapeutów/ terapeutów SI - 3030 godzin, pedagogów - 1400 godzin, 

tyflopedagogów - 200 godzin, surdopedagogów - 200 godzin. 

W roku 2019 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie zostały 

zakupione nowe narzędzia do diagnozy depresji psychologicznej dzieci i młodzieży 

Skala Depresji, skala ASRS.  

 

2.3. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

 
Na działalność Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej powiat pszczyński 

wydatkował kwotę 884.252,86 złotych. 
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W roku 2019 na zajęcia pozaszkolne prowadzone przez POPP uczęszczało ok. 

950 uczniów szkół gminnych i powiatowych. W szerokiej ofercie zajęć (40 kół 

zainteresowań) placówka oferowała m.in. zajęcia artystyczne, naukowe, techniczne, 

językowe, sportowo-rekreacyjne oraz o tematyce regionalnej. Oferta bezpłatnych 

zajęć pozaszkolnych co roku ulega nieznacznej modyfikacji, tak aby ich 

różnorodność i jakość wychodziła naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kół tanecznych, kół wokalno-

instrumentalnych, dziecięcych zespołów regionalnych i zajęcia sportowo-rekreacyjne 

z elementami judo dla dzieci.  

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych reprezentowali placówkę na wielu imprezach 

na terenie powiatu pszczyńskiego m.in. w konkursach tematycznych oraz 

okolicznościowych wydarzeniach (m.in. oprawa wokalno-instrumentalna uroczystości 

państwowych oraz powiatowych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej). 

Podopieczni POPP odnosili również sukcesy poza powiatem na imprezach rangi 

regionalnej i wojewódzkiej m.in. Dziecięcy zespół regionalny JEDYNKA, dziecięcy 

chór Piano-Forte i młodzieżowy chór Per Spasso. POPP organizowało wiele imprez 

powiatowych (konkursy przedmiotowe, konkursy plastyczne i przeglądy twórczości 

regionalnej).  

POPP na co dzień współpracowało z placówkami oświatowymi powiatu 

pszczyńskiego, a działalność w ubiegłym roku opierała się również na współpracy 

z jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego oraz instytucjami kultury 

działającymi na jego terenie, takimi jak: gminne ośrodki kultury, Miejsko-Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury, Wydział Edukacji 

Muzeum Zamkowego w Pszczynie). Podopieczni POPP wraz z nauczycielami 

odwiedzali również Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie, w którym prezentowali 

okolicznościowy repertuar. W sierpniu, listopadzie i grudniu chór Piano-Forte pod 

dyrekcją Katarzyny Machnik koncertował z polskim artystą i piosenkarzem 

Czesławem Mozilem. Były to występy w Mysłowicach, Warszawie, Pszczynie  

i Suszcu. Dziecięcy zespół regionalny JEDYNKA wystąpił razem ze śląskim 

piosenkarzem Mirosławem Szołtyskiem podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na 

pszczyńskim rynku. Na zakończenie roku 2019 młodzieżowe zespoły i wokaliści 

razem z nauczycielami wzięli udział w kolędowaniu w pszczyńskim szpitalu dla 
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wszystkich pacjentów i pracowników. Koncert dostarczył wszystkim wielu 

przyjemnych i wzruszających chwil. 

 

3. Działania inwestycyjne zrealizowane przez powiat pszczyński 

 

3.1.  Zamówienia 

 

W roku 2019 powiat pszczyński udzielił 11 zamówień w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na łączną kwotę 11.298.864,46 złotych, największą wartość 

stanowiła wartość usług tj.: 8.386.040,02 złotych. 

Największe zamówienie dotyczyło świadczenia usług przewozowych 

w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego powiatu 

pszczyńskiego. 

Wiele zamówień wykonano na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie, m.in. 

wymiana urządzenia dźwigowego w budynku diagnostycznym, doposażono obiekt 

szpitalny m.in. o zestaw video-endoskopowy (gastroskopowo - kolonoskopowy), 

myjnię endoskopową  czy cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny z ruchomym 

ramieniem C. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w budynku internatu przeprowadzono 

modernizację w zakresie II piętra oraz poddasza,  na rzecz tej  jednostki oświatowej 

przy ul. Bogedaina 24 wykonano także wymianę źródła ciepła wraz z instalacją 

centralnego ogrzewania. 

W związku z nowymi obowiązkami ustawowymi dotyczącymi udzielania 

zamówień publicznych (obowiązek wprowadzenia elektronizacji) zainstalowano  

w Starostwie Powiatowym w Pszczynie nowe rozwiązanie techniczne (platformę 

elektroniczną), za pomocą której zamawiający komunikuje się z wykonawcami,  

a wykonawcy mogą dzięki takiemu rozwiązaniu składać oferty przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

3.2. Inwestycje i remonty 

 
W 2019 roku zrealizowane inwestycje i remonty wyniosły łącznie 16.042.325,05 

zł. Były to m.in.:  
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1) Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

W 2019 roku kontynuowano prace związane z budową Centrum 

Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową na podstawie umowy nr 

IZ.273.1.16.2018 z dnia 04.06.2018 roku. Aneksem nr 6 z dnia 02.09.2019 roku 

dokonano zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia – termin ustalono na 

dzień 31.10.2019 roku. Aneksami nr 7 i 8  dokonano zmniejszenia wartości 

wynagrodzenia wykonawcy. W związku z powyższym wynagrodzenie przysługujące 

wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło brutto 16.870.879,81 zł. 

Zakres robót wykonanych w 2019 roku: 

a) zakończono roboty remontowe i konserwacyjne pozostałości schronu, 

b) zakończono prace murarskie i żelbetowe w powstałym budynku Centrum 

Przesiadkowego, 

c) zagospodarowano teren wokół budynku, 

d) zakończono roboty drogowe oraz przyłącza gazowe i wodociągowe, 

e) wykonano roboty kanalizacyjne oraz zakończono przyłącze do sieci kanalizacji 

deszczowej, 

f) zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

W roku 2019 zrealizowano w zakresie w/w zadania roboty i usługi na kwotę 

12.447.050,78 zł.  

 

2) Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej 

remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 

Umowę na realizację przedmiotowego zadania zawarto 10 stycznia 2019 r. 

Efektem jest posiadanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 

umożliwiającej remont i przebudowę budynków Szpitala w zakresie dostosowania do 

wymogów sanitarnych i ppoż. Przedmiotowy zakres obejmuje cztery obiekty 

szpitalne: 

a) pawilon łóżkowy, 

b) pawilon diagnostyczno-zabiegowy, 

c) budynek energetyczny, 

d) budynek gazów medycznych. 

Wartość przedmiotu realizacji zamówienia wyniosła 1.011.675,00 zł. 
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3) Remonty w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie 

Bieżące remonty przeprowadzone w 2019 roku w Szpitalu Powiatowym  

w Pszczynie: 

a) roboty remontowe w budynku Szpitala – w poradniach specjalistycznych oraz 

na IV piętrze  

b) roboty malarskie, drobne roboty remontowe. 

Wartość robót wykonanych w 2019 roku wyniosła 122.139,00 zł. 

 

4) Remont łazienek w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Pszczynie 

Prace obejmowały wymianę glazury, roboty malarskie, tzw. „biały montaż”. Ich 

wartość wyniosła 36.039,00 zł. 

 

5) Częściowy remont pokrycia dachowego budynku w Woli przy  

ul. Poprzecznej 1. Część I. 

Zakres robót obejmował m.in.: rozbiórkę betonowych czap kominowych, 

przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykonanie obróbek 

blacharskich, pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną, wymianę rynny  

i rury spustowej, oraz wymianę instalacji odgromowej. Wartość wykonanych prac 

wyniosła 102.090,00 zł. 

 

6) Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu pompowego dla hydrantów 

wewnętrznych w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1 

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót 

budowanych dla zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu pompowego dla 

hydrantów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku w Woli, przy 

ul. Poprzecznej 1”. Wynagrodzenie umowne wynosiło 40.000,00 zł. 

 

7) Wymiana źródła ciepła w budynku PZS nr 2 w Pszczynie  

W 2019 roku rozpoczęto realizację zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła wraz 

z wymianą instalacji c.o. w budynku PZS nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie”, 

likwidując tym samym ostatni kocioł węglowy w obiektach należących do powiatu. 

Zakres wykonanych robót:  

a) sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania, 
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b) przygotowanie pomieszczeń do funkcji nowej kotłowni, 

c) instalacja nowej kotłowni, 

d) wykonanie instalacji gazowej, przepięcie instalacji c.o. do nowych kotłów. 

Wartość robót wykonanych w 2019 roku wyniosła 255.000,00 zł. 

 

8) Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie 

Zakres prac obejmował głównie roboty wykończeniowe w tym m.in.: 

a) tynkowanie ścian i wykonanie gładzi gipsowych, 

b) wykonanie posadzek, 

c) dostawę i montaż stolarki drzwiowej, 

d) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, 

oddymiania. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 968.370,05 zł.  

 

9) Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do 

obowiązujących przepisów p.poż. 

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:  

a) montaż systemu oddymiania klatek schodowych, 

b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

c) wydzielenie przeciwpożarowe obiektów, 

d) demontaż i montaż systemu instalacji hydrantowej, 

e) wykonanie przyłącza wody, 

f) wykonanie drogi pożarowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 384. 704,78 zł. 

 

10)  Wymiana dwóch urządzeń dźwigowych w budynkach powiatu 

pszczyńskiego:  

część A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:  

a) roboty demontażowe związane ze starym dźwigiem, 

b) dostawa i montaż nowego dźwigu linowego, 

c) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezbędnych do 

funkcjonowania dźwigu, 
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d) roboty budowlane towarzyszące. 

Wartość wykonanych robót w 2019 roku wyniosła 509.342,00 zł. 

część B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:  

a) roboty demontażowe związane ze starym dźwigiem, 

b) dostawa i montaż nowego dźwigu linowego, 

c) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezbędnych do 

funkcjonowania dźwigu, 

d) roboty budowlane towarzyszące. 

Wartość wykonanych robót w 2019 roku wyniosła 143 350,50 zł. 

 

11)  Naprawa nieszczelności pokrycia dachowego budynku auli PZS nr 1 

w Pszczynie (awaria) 

W związku ze zgłoszoną przez użytkownika PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. 

Kopernika 5 awarią oraz stwierdzoną nieszczelnością pokrycia dachowego auli 

wykonano naprawę awarii/nieszczelności pokrycia dachowego budynku auli PZS  

nr 1. Wartość robót wyniosła 6.949,50 zł. 

 

12)  Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych w PZS nr 2 

w Pszczynie – 31.980,32 zł. 

 

13)  Remont placu gospodarczego za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 – 5.478,92 zł. 

 

14)  Dostawa i montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji 

gazowej w kotłowni PZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 10  

- 6.334,50 zł. 

 

15)  Usunięcie awarii, dostawa oraz montaż kotła gazowego – Poradnia 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Pszczynie – 7.859,70 zł. 
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3.3.  Infrastruktura drogowa 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie utrzymuje 214,732 km dróg powiatowych 

oraz 18 obiektów mostowych: 

1) drogi w stanie bardzo dobrym: 67,849 km (31,60%), 

2) drogi w stanie dobrym: 49,648 km (23,12%), 

3) drogi w stanie ostrzegawczym 44,324 km (20,64%), 

4) drogi w stanie złym 30,814 km (14,35%), 

5) drogi w stanie bardzo złym 6,333 km (2,95%), 

6) drogi gruntowe 16,16 km (7,53%), 

7) mosty w stanie bardzo dobrym: 5, 

8) mosty w stanie dobrym: 4, 

9) mosty w stanie dostatecznym: 4, 

10)  mosty w stanie złym: 5. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – 

rowerowych było około 9,75 km, natomiast na 31 grudnia 2019 r. - ok. 10,1 km. 

W roku 2019 na zadania remontowo-inwestycyjne na drogach powiatowych 

wydano 11.478.875,62 zł. Na tę kwotę składają się środki: 

1) powiatu: 2.846.625,88 zł, 

2) Skarbu Państwa: 5.097.133,27 zł, 

3) gminy Goczałkowice – Zdrój: 284.461,09 zł, 

4) gminy Pszczyna: 1.813.714,02 zł, 

5) gminy Pawłowice: 386.012,75 zł, 

6) JSW KWK Pniówek: 1.050.928,61zł. 

 

W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 

1) Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz 

z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach 

z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów 

eksploatacji górniczej (ugoda z KWK Pniówek) - II część płatności,  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. 

Jedności w Studzionce – etap I, wartość zadania: 6.100.665,37 zł (powiat 
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1.682.685,37 zł; gmina Pszczyna 1.500.000,00 zł, Skarb Państwa 

2.917.980,00 zł), 

3) Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach wartość zadania: 

436.369,09 zł (powiat 100.000,00 zł, gmina Pawłowice 336.369,09 zł), 

4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów 

Chłopskich w Pszczynie – etap VII, wartość zadania: 103.933,81 zł (powiat 

58.933,81 zł, gmina Pszczyna 45.000,00 zł), 

5) Remont drogi powiatowej nr 4102S ul. Zielonej w Goczałkowicach-Zdroju, 

wartość zadania: 173.465,89 zł (całość kosztów sfinansowała gmina 

Goczałkowice-Zdrój), 

6) Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej 

w Suszcu, wartość zadania: 91.898,08 zł (całość powiat), 

7) Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie - etap III, 

wartość zadania: 72.934,25 zł (powiat 36.467,08 zł, gmina Pszczyna 

36.467,12 zł), 

8) Naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie, 

wartość zadania: 193.266,69 zł (powiat 59.854,69 zł, gmina Pszczyna 

133.412,00 zł), 

9) Remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Łącznej w Brzeźcach w km 0+362 

do km 1+162, wartość zadania: 979.074,22 zł (powiat 195.941,75 zł, Skarb 

Państwa 783.132,47 zł), 

10) Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej w km 

2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205, wartość zadania: 178.903,83 zł 

(powiat 40.243,91 zł, Skarb Państwa 138.659,92 zł), 

11) Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego 

w Rudołtowicach w km 1+760, wartość zadania: 193.675,17 zł (powiat 

45.371,13 zł, Skarb Państwa 148.304,04 zł), 

12) Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie  

w km 0+790 do 1+400 wartość zadania: 586.752,45 zł (powiat 129.159,45 zł, 

Skarb Państwa 457.593,00 zł), 

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie 

w km 0+942,5 do 1+547,5, wartość zadania: 849.133,64 zł (powiat 98.834,90 

zł, gmina Pszczyna 98.834,90 zł, Skarb Państwa 651.463,84 zł), 
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14) Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty nawierzchni dróg  

i chodników, remonty infrastruktury jak studzienki kanalizacyjne, kratki 

ściekowe itp., czyszczenie i odtwarzanie rowów, naprawy poboczy, remonty  

i naprawy oznakowania pionowego i poziomego, koszenie traw, wycinka, 

pielęgnacja i nasadzenia drzew itp.): 1.803.668,71 zł. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2019 nabył: 

1) malowarkę drogową:      49.200,00 zł 

2) wózek napędowy do malowarki drogowej:  25.830,00 zł 

3) przyczepkę samochodową:     10.748,97 zł  

4) ciągnik komunalny wraz z osprzętem:  143.910,00 zł 

5) ciągnik rolniczy:      285.360,00 zł 

6) zamiatarkę drogową ciągnioną:   313.650,00 zł 

7) ładowacz czołowy:     25.584,00 zł 

8) kosiarkę tylno-boczną:               28.000,00 zł 

9) samochód ciężarowy IVECO:    167.403,00 zł 

 

Tabela nr 3: Ilość wydanych decyzji. 

  Posta-
nowie-
nia 

  Decyzje 
niekaso-we 

  Decy-
zje 
kaso-
we 

Uzgodnienia 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

3 Zjazdy 49 Prowadzenie 
robót  
i umieszczenia 
urządzeń 

184 

Uzgodnienia projektów 
decyzji ustalających 
warunki zabudowy 

51 Lokalizacja 
reklam 
w pasie 
drogowym 

0 Zajęcie pasa 
drogowego 
tablicą 
reklamową 

2 

Uzgodnienia lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego dot. 
lokalizacji urządzeń 

15 Lokalizacja 
urządzeń 
w pasie 
drogowym 

107 Prowadzenie 
handlu 

35 

Uzgodnienia lokalizacji 
celu publicznego dot. 
zagospodarowania 
terenu 

1     Usuwanie awarii 12 

Uzgodnienia dla 
burmistrza lub wójta 
projektu podziału 
działek  

10     Kara za zajęcie 
pasa drogowego 
bez zezwolenia  

1 
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  Posta-
nowie-
nia 

  Decyzje 
niekaso-we 

  Decy-
zje 
kaso-
we 

SUMA 80   156   234 

poza tym 63 zezwolenia kat. III na przejazd pojazdu 
nienormatywnego 

 8 zezwoleń kat. II na przejazd pojazdu 
nienormatywnego 

4. Środki zewnętrzne 

 

W 2019 r. powiat pszczyński realizował 44 zadania współfinansowane lub 

finansowane ze środków zewnętrznych. Ogólna wartość tych zadań w całym 

okresie ich realizacji wynosi 43.056.550,38 zł, w tym pozyskane środki zewnętrzne 

(wsparcie z UE, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

podmiotów zewnętrznych) stanowią: 37.280.476,17 zł, natomiast wkład własny 

powiatu pszczyńskiego: 5.776.074,21 zł. 

Wśród tych zadań: 11 realizowanych było przez szkoły powiatowe, w 10. brał 

udział Powiatowy Zarząd Dróg, osiem realizowały wydziały Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie, siedem dotyczyło Szpitala Powiatowego w Pszczynie, 

w pięciu brało udział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, w trzech 

uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, w dwóch Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, po jednym projekcie zrealizowały jednostki: 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Centrum Wsparcia Dziecka 

i Rodziny „Przystań”. Były to zadania, które powiat pszczyński realizował jako lider 

lub w których uczestniczył jako partner. 

Najwięcej przedsięwzięć realizowano w zakresie oświaty (11 dotyczyło 

podnoszenia umiejętności uczniów i nauczycieli, cztery obejmowały doposażenie 

bazy oświatowej, a jedno stanowiło dofinansowanie wyjazdu uczniów na „zieloną 

szkołę”). 11 zadań dotyczyło modernizacji infrastruktury komunikacyjnej (drogi, 

chodniki, Centrum Przesiadkowe), a osiem projektów realizowano w zakresie 

polityki społecznej. Siedem zadań obejmowało doposażenie Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie, w tym jeden projekt obejmował utworzenie 

Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej.  

Ponadto pozyskano środki na dwa projekty z zakresu wsparcia zatrudnienia, 

a także na dofinansowanie na studia podyplomowe dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie. 
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Największą część stanowiły inwestycje w infrastrukturę 

drogową/komunikacyjną (64,00 %), następnie projekty dotyczące aktywizacji osób 

bezrobotnych (11,02%) polityki społecznej (10,11%), a w dalszej kolejności 

zadania z zakresu oświaty (9,99 %), przedsięwzięcia dotyczące doposażenia 

Szpitala Powiatowego w Pszczynie (4,79%), a także dofinansowania studiów 

podyplomowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie (0,09%). 

Wykaz zadań i projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

realizowanych przez powiat pszczyński m.in. w 2019 roku obrazuje poniższa 

tabela:  

 

Tabela nr 4: Wykaz zadań i projektów, współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, realizowanych przez powiat pszczyński m.in. w 2019 roku. 

Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

1.  „Uczniowie 

ZSZiO w Woli 

zdobywają 

doświadczenie 

zawodowe na 

Półwyspie 

Iberyjskim” 

 

 ZSZiO  

w Woli 

 Program 

Operacyjny  

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój   

 (POWER) 

31.08. 

2018-

30.12. 

2019 

407.571,90 

zł 

407.571,90 

zł 

0,00 zł Projekt 

obejmował 2 

wyjazdy dla 17 

uczniów 

i dwóch 

opiekunów do 

Portugalii 

i Hiszpanii. 

Skierowany był 

do uczniów 

kształcących się 

w zawodach 

technik elektryk, 

technik logistyk 

i technik 

mechatronik, 

którzy odbywali 

4-tygodniowe 

praktyki 

zawodowe.  

2.   Polsko- 

Niemiecka 

 ZSO 

Pszczyna 

Polsko- 

Niemiecka 

2019 6.991,00 zł 4.791,00 zł 2.200,00 zł Dwustronna 

wymiana 

młodzieży; 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 28 

  

Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

Współpraca 

Młodzieży 

Współpraca 

Młodzieży 

zakłada 

poznawanie 

kultury i tradycji 

obu narodów 

i doskonalenie 

umiejętności 

językowych. 

3. Polsko- 

Niemiecka 

Współpraca 

Młodzieży 

ZSO 

Pszczyna 

Polsko 

Niemiecka- 

Współpraca 

Młodzieży 

2019 14.165,00 zł 8.965,00 zł 5.200,00 zł Dwustronna 

wymiana 

młodzieży; 

zakłada 

poznawanie 

kultury i tradycji 

obu narodów 

i doskonalenie 

umiejętności 

językowych. 

4.  „Don`t 

worry, be 

healthy” 

(„Nie 

martw się, 

bądź 

zdrowy”) 

 ZSO 

Pszczyna 

  ERASMUS+ 01.10. 

2018 

–  

30.09. 

2020 

113.536, 67 

zł 

113.536,67 

zł 

0,00 zł W projekcie 

uczestniczy pięć 

szkół z: Węgier, 

Litwy, Austrii, 

Grecji i Polski 

Szkoły 

współpracują, 

by zrealizować 

cele w zakresie 

zdrowego stylu 

życia. 

5. Chcemy 

wiedzieć  

i umieć 

więcej! 

PZS nr 1 POWER 30.12. 

2017  

- 

29.12. 

2019 

131.287, 96 

zł 

131.287,96 

zł 

0,00 zł Projekt 

obejmował udział 

18 nauczycieli 

w trzech 5-

dniowych kursach 

prowadzonych 

w Wielkiej 

Brytanii oraz 

jednym 

w Hiszpanii. 
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Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

6. By umieć  

 więcej! 

PZS nr 1 POWER 30.12. 

2017 

- 

29.12. 

2019 

358.025, 18 

zł 

358.025, 18 

zł 

0,00 zł Projekt 

obejmował dwa 

3-tygodniowe 

staże 

w Niemczech 

i Hiszpanii dla 

40 uczniów PZS 

nr 1.  

7.  Większe 

umiejętności 

–  lepsza 

praca! 

 PZS nr 1  POWER na 

zasadach 

ERASMUS+ 

31.12. 

2018 

 –  

30.12. 

2021 

384.337, 76 

zł 

384.337, 76 

zł 

0,00 zł Projekt obejmuje 

dwa 3-

tygodniowe staże 

w Niemczech 

i Hiszpanii dla 40 

uczniów PZS nr 1 

8.  READY 

STEADY 

GO! 

PZS nr 1  

SOS A SOU 

Jablunkov – 

partner 

strategiczny 

ERASMUS+ 01.10. 

2018 

 –  

30.09. 

2021 

124.794, 52 zł 

* 

29.075,  40 

EUR 

*(przyjęty 

średni kurs 

EUR z NBP  

1 EUR= 

4,2921 zł)        

120.419, 15 

zł* 

28.056,00 

EUR 

*(przyjęty 

średni kurs 

EUR z NBP  

1 EUR= 

4,2921 zł)        

4.375, 37 

zł* 

max. 

1.019, 40 

EUR 

*(przyjęty 

średni kurs 

EUR z 

NBP  1 

EUR= 

4,2921 zł)        

 

Projekt obejmuje 

promowanie 

elektrycznego 

napędu 

pojazdów, naukę 

obsługi 

i konstruowania 

pojazdów elek-

trycznych, 

budowę gokarta 

z napędem 

elektrycznym,  

zapoznanie 

z kulturą 

współpracujących 

krajów; wyjazdy 

nauczycieli oraz 

grup 

uczniowskich do 

szkół 

partnerskich. 

9.  „Nowe 

cele, nowe 

szanse” 

 PZS nr 2  ERASMUS+ 01.09. 

2018 - 

31.08.20

20 

638.822,05 

zł 

638.822,05 

zł 

0,00 zł Projekt obejmuje 

miesięczne staże 

dla 56 uczniów 

technikum PZS nr 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

2 w Czechach, 

Niemczech 

i Portugalii. 

10. Fabryka 

młodych 

profesjonali-

stów 

 PZS nr 2 ERASMUS+ 01.09. 

2019  -  

31.08.20

21 

647.800,00 

zł 

647.800,00 

zł 

0,00 zł Wyjazdy 

zagraniczne 

uczniów 

i nauczycieli 

wspierające 

rozwój 

kształcenia 

zawodowego. 

11. Aktywizacja 

osób 

bezrobot-

nych  

w wieku 

30+ 

zarejestro-

wanych 

w PUP (IV)” 

 PUP Regionalny 

Program 

Operacyjny  

Woj. 

Śląskiego na 

lata 2014-

2020 

(RPO WSL 

2014-2020) 

 

01.01. 

2019- 

31.12. 

2020 

2.110.976,31 

zł 

2.110.976,3

1 zł 

0,00 zł Aktywizacja osób 

bezrobotnych 

w wieku 30+. 

 12. Aktywizacja 

osób 

młodych 

pozostają-

cych bez 

pracy 

w powiecie 

pszczyński

m (IV)” 

 PUP  POWER 01.01. 

2019 - 

31.12. 

2020 

2.633.364,13 

zł 

2.633.364,1

3 zł 

0,00 zł Celem projektu 

jest zwiększenie 

możliwości 

zatrudnienia osób 

poniżej 30. roku 

życia pozostają-

cych bez pracy. 

 13. „Trudny 

człowiek 

czyli jaki? 

Mniej czy 

bardziej 

efektywny 

w życiu 

rodzinnym 

 PUP/PPP/ 

 CWDiR 

 POWER na 

zasadach 

ERASMUS+ 

01.09. 

2018 

 -  

31.08. 

2019 

70.012,88 zł 70.012,88 zł 0,00 zł Celem projektu 

jest wzmocnienie 

kompetencji 

w zakresie 

kontaktu 

i komunikacji 

z „trudnym 

człowiekiem”. 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

i zawodo-

wym" 

 14.  „AS”  PCPR  "Aktywny 

Samorząd" 

04. 2019 

 –  

12. 2019 

397.499, 43 

zł 

397.499, 43 

zł 

0,00 zł Celem projektu 

było 

wyeliminowanie 

lub zmniejszenie 

barier 

ograniczających 

uczestnictwo  

w życiu 

społecznym, 

zawodowym 

i w dostępie do 

edukacji. 

15.  „Droga do  

 zmiany" 

 PCPR/ 

OPS 

Pszczyna 

 RPO WSL  

 2014-2020 

01.01. 

2018 –  

31.12. 

2020 

1.686.062,02 

zł 

1.524.212,0

2 zł 

161.850, 

00 zł 

Celem projektu 

jest wzrost lub 

poprawa 

kompetencji 

społecznych 

i zawodowych 

uczestników. 

Zaplanowano 

pomoc osobom 

zagrożonym lub 

wykluczonym 

społecznie 

z terenu powiatu. 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

16.   Program 

wyrównywa-

nia różnic 

pomiędzy 

regionami III 

PCPR Program 

wyrównywa-

niaróżnic 

pomiędzy 

regionami 

02. 2019  

–  

12.2019 

57.880,19 zł 57.880,19 zł 0,00 zł Celem programu 

było 

wyrównywanie 

szans oraz 

zwiększenie 

dostępu osób 

niepełnospra-

wnych do 

rehabilitacji 

zawodowej 

i społecznej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

osób 

zamieszkujących 

regiony słabiej 

rozwinięte 

gospodarczo i 

społecznie. 

17. Usługi 

społeczne  

w powiecie 

pszczyńskim 

PCPR RPO WSL  

2014-2020 

03.2019  

-  

11.2019  

296.571, 88 

zł 

275.811, 84 

zł 

20.760,04 

zł 

Celem projektu 

jest wzrost 

dostępności 

i jakości usług 

społecznych 

zapobiegających 

ubóstwu 

i wykluczeniu 

społecznemu 

osób i grup 

doświadczają-

cych 

wykluczenia 

społecznego. 

18. Program 

„Opieka 

wytchnieniowa 

- edycja 2019" 

PCPR Program 

„Opieka 

wytchnienio-

wa - edycja 

2019" - 

Moduł III 

lipiec 

2019 

 –  

grudzień 

2019 

2.400,00 zł 1.920,00 zł 480,00 zł Świadczenie 

usług opieki 

wytchnieniowej 

poprzez 

zapewnienie 

członkom 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 33 

  

Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 

 

rodziny lub 

opiekunom 

sprawującym 

bezpośrednią 

opiekę nad 

dziećmi 

z orzeczeniem 

o niepełnospraw-

ności oraz nad 

osobami ze 

znacznym 

stopniem 

niepełnosprawno

ści, możliwości 

skorzystania ze 

specjalistyczne-

go poradnictwa:  

psychologicz-

nego; terapeuty-

cznego; w 

zakresie nauki: 

- pielęgnacji;  

- rehabilitacji; 

- dietetyki. 

19. Program 

asystent 

rodziny 

i koordynator 

rodzinnej 

pieczy 

zastępczej  

na rok 2019   

 ORPZ Ministerstwo 

Rodziny 

Pracy  

i Polityki 

Społecznej 

2019 198.819, 40 

zł 

61.190, 00 zł 137.629, 

40 zł 

Przedmiotem 

programu było 

dofinansowanie 

kosztów 

wynagrodzenia 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 20. Program 

kom-

pleksoweg

o wsparcia 

dla rodzin  

„Za 

życiem" 

Powiat 

pszczyński 

(Wydział 

Oświaty/  

PZS nr 

2/PPP) 

Program 

rządowy 

realizowany 

przez Mini-

sterstwo 

Edukacji 

Narodowej 

2017 

– 

2021 

1.646.200,00 

zł 

1.646.200,

00 zł 

0,00 zł Realizacja 

zadania 

z zakresu 

administracji 

rządowej, 

w zakresie:  
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

1) przygotowania 

i utrzymania 

miejsca 

w internacie dla 

uczennic w 

ciąży, w formie 

odrębnego - 

jednoosobowego 

pokoju do czasu 

urodzenia 

dziecka 

(realizacja 

zadania - PZS nr 

2 w Pszczynie); 

2) realizacji 

zadań 

wiodącego 

ośrodka 

koordynacyjno-

rehabilitacyjno-

opiekuńczego na 

obszarze 

powiatu 

(realizacja 

zadania - PPP 

w Pszczynie).  

 21. Profilaktyka 

zdrowotna 

dzieci 

realizowana 

w trakcie 

wyjazdów 

śródrocz- 

nych w roku 

szkolnym 

2018/2019 

Wydział 

Oświaty 

Profilaktyka 

zdrowotna 

dzieci 

realizowana 

w trakcie 

wyjazdów 

śródrocz-

nych w roku 

szkolnym 

2018/2019 

 2019 47.726,00 zł 47.726, 00 

zł 

0,00 zł Dofinansowanie 

wyjazdu uczniów 

Zespołu Szkół nr 

3 im. Janusza 

Korczaka 

w Pszczynie na 

„Zieloną szkołę" 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 35 

  

Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 22. Wyposaże-

nie szkół 

podstawo-

wych, 

gimnazjów, 

szkół 

artystycz-

nych  

w 

podręczniki  

i materiały 

edukacyjne 

Wydział 

Oświaty 

Program 

rządowy 

realizowany 

na 

podstawie 

ustawy o 

finansowa-

niu zadań 

oświato-

wych 

 2019 24.659,50 zł 24.659, 50 

zł 

0,00 zł Wyposażenie 

szkół 

w podręczniki, 

materiały 

edukacyjne 

i ćwiczeniowe 

dostosowane do 

potrzeb 

edukacyjnych 

i możliwości 

psychofizy-

cznych uczniów 

niepełnospra-

wnych 

posiadających 

orzeczenie 

o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego. 

 23. „Kariera 

i Kompeten-

cje - 

zwiększenie 

dopasowa-

nia systemu 

kształcenia 

zawodoweg

o do potrzeb 

rynku pracy 

w oparciu 

o Sieć K2 

w subregio-

nie 

centralnym 

woj. 

śląskiego” 

Katowicka 

Specjalna 

Strefa 

Ekonomi-

czna 

z czterema 

partnerami

w tym 

z powia-

tem 

pszczyń-

skim 

(Wydział 

Oświaty) 

RPO WSL  

2014-2020 

1.09. 

2016 

- 

31.08.20

19 

582.419,30 

zł * 

* część 

projektu 

przypadająca 

na powiat 

pszczyński 

481.794,01 

zł * 

* część 

projektu 

przypadają

ca na 

powiat 

pszczyński 

100.625, 

29 zł * 

* część 

projektu 

przypadają

ca na 

powiat 

pszczyński 

Zwiększenie 

efektywności 

kształcenia 

zawodowego, 

podniesienie 

umiejętności 

uczniów, 

nauczycieli oraz 

doposażenie 

pracowni 

zawodowych. 

Wartość 

całkowita 

projektu: 

7.551.538,57 zł; 

dofinansowanie: 

7.173.961,64 zł 

wkład własny: 

377.576,93 zł. 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 24. Praktyczna 

nauka 

zawodu 

w Powiato-

wym 

Zespole 

Szkół nr 1 

w Pszczynie 

– 

rozbudowa 

bazy 

oświatowej 

Wydział 

Oświaty 

RPO WSL  

2014-2020 

10.07. 

2019 –  

31.12. 

2020 

305.883, 00 

zł 

260.000,55 

zł 

45.882, 45 

zł 

Przedmiotem 

projektu jest 

utworzenie 

w PZS nr 1  

w Pszczynie 

pracowni 

kształcenia 

zawodowego do 

praktycznej 

nauki zawodu na 

kierunkach: 

technik 

programista oraz 

zawodach 

technik 

mechanik, 

technik grafiki  

i poligrafii 

cyfrowej. 

 25. Praktyczna 

nauka 

zawodu 

priorytetem 

Powiatu 

Pszczyń-

skiego – 

rozbudowa 

bazy 

oświatowej 

etap II 

Wydział 

Oświaty 

RPO WSL  

2014-2020 

16.07.  

2018  

- 

31.12. 

2020 

 511.830, 00    

 zł 

435.055,50 

zł 

76.774, 50 

zł 

Projekt obejmuje 

utworzenie 

pracowni 

kształcenia 

zawodowego  

w PZS nr 2  

w Pszczynie do 

praktycznej 

nauki zawodu na 

kierunkach: 

cukiernik oraz 

zawodach 

pokrewnych tj.: 

kucharz, technik 

żywienia i usług 

gastronomicz-

nych. 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 26.  Studia  

podyplomowe 

Wydział 

Organiza-

cyjny 

KFS  2019 38.142,00 zł 30.513, 60 

zł 

7.628,40 zł Kursy dla 33 

osób. 

 27. Remont 

odwodnienia 

drogi 

powiatowej 

nr 4133S tj. 

ul. Wiejskiej 

w Grzawie  

w km 0+790 

do 1+400 

PZD Usuwanie 

skutków 

powodzi 

 2019  586.752, 45  

 zł 

445.271,25 

zł 

141.481, 

20 zł 

Remont 

odwodnienia 

ul. Wiejskiej 

w Grzawie. 

 28. Remont 

drogi 

powiatowej 

nr 4110S tj. 

ul. Łącznej 

w Brzeźcach 

w m 0+362 

do km 

1+162 

PZD Usuwanie 

skutków 

powodzi 

 2019  979.074, 22  

 zł 

783.132,47 

zł 

195.941, 

75 zł 

Roboty 

obejmowały 

wymianę 

konstrukcji wraz 

z nawierzchnią 

jezdni, 

odmulenie-

wyczyszczenie 

rowu 

przydrożnego,  

wymianę 

przepustów wraz 

ze zjazdami,  

utwardzenie 

obustronnych 

poboczy. 

ułożenie 

krawężników 

drogowych na 

łuku drogi wraz  

z montażem 

wpustów 

ulicznych. 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 29. Remont 

przepustów 

w ciągu 

drogi 

powiatowej  

nr 4128S tj. 

ul. Zawa-

dzkiego  

w 

Rudołtowi-

cach w km 

1+760 

PZD Usuwanie 

skutków 

powodzi 

 2019 193.675, 17  

 zł 

148.304,04 

zł 

45.371, 13 

zł 

Roboty polegały 

na wymianie 

dwóch 

przepustów pod 

drogą, 

odtworzeniu 

nawierzchni 

jezdni, 

oczyszczeniu 

rowów 

przydrożnych. 

 30. Remont 

drogi 

powiatowej 

nr 4109S 

tj. 

Hodowców 

w Wiśle 

Wielkiej  

w km 

2+370 do 

2+420 oraz 

3+005 do 

3+205 

PZD Usuwanie 

skutków 

powodzi 

 2019 178.903, 83 

zł 

138.659,92 

zł 

40.243, 91 

zł 

Roboty polegały 

na naprawie 

skarpy rowu 

przydrożnego 

i czyszczeniu 

rowu, remoncie 

nawierzchni 

jezdni, naprawie 

i umocnienie 

rowu 

przydrożnego, 

wymianie 

uszkodzonych 

ścianek 

czołowych, 

utwardzeniu 

pobocza  

z destruktu 

asfaltowego 

o szerokości 

0,75 m. 

 31. Przebudowa 

drogi 

powiatowej 

nr 4103S tj. 

ul. Pawiej w 

Wiśle Małej  

PZD Fundusz 

Dróg 

Samorządo-

wych, 

porozumie-

 2019 6.100.665,37  

 zł 

4.417.980,

00 zł 

1.682.685,

37 zł 

Roboty polegały 

na: przebudowie 

jezdni, 

przebudowie  

i budowie 

chodnika, 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

i ul. 

Jedności 

w Studzion-

ce - etap I 

nie z gminą 

Pszczyna 

budowie 

i przebudowie 

kanalizacji 

deszczowej, 

przebudowie 

rowów 

przydrożnych 

wraz z 

przepustami pod 

zjazdami, 

wykonaniu 

oznakowania 

poziomego 

i pionowego 

drogi, 

przebudowie 

sieci 

energetycznej. 

Inwestycja 

dofinansowana 

z budżetu 

państwa 

(2.917.980 zł) 

oraz przez gminę 

Pszczyna 

(1.500.000 zł). 

 32. Budowa 

chodnika 

przy ul. 

Wiejskiej 

w Jarząbko-

wicach 

PZD Porozumienie 

z gminą 

Pawłowice 

 2019 436.369, 09 

zł 

336.369,09 

zł 

100.000, 

00 zł 

Roboty polegały 

na: budowie 

kanalizacji 

deszczowej, 

budowie 

chodnika wraz  

z przebudową 

istniejących 

zjazdów, 

budowie studni 

rewizyjnych, 

budowie 

wpustów 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

ulicznych  

z przykanalikami, 

przebudowie 

przepustu pod 

drogą. 

 33. Remont 

drogi 

powiatowej 

nr 4102S 

ul. Zielonej 

w Goczałko-

wicach-

Zdroju 

PZD Porozumienie 

z gminą 

Goczałkowice

-Zdrój 

2019 173.465, 89 

zł 

173.465,89 

zł 

0,00 zł Roboty 

obejmowały 

remont 

nawierzchni 

jezdni i poboczy. 

 34. Przebudowa 

drogi 

powiatowej 

nr 4111S tj. 

ul. Sznelo-

wiec  

w Pszczynie 

w km 

0+942,5 do 

1+547,5 

PZD Usuwanie 

skutków 

powodzi 

2019 849.133, 64 

zł 

750.298,74 

zł 

98.834, 90 

zł 

Roboty polegały 

na: przebudowie 

kanalizacji 

deszczowej, 

przepustu pod 

drogą,  

odtworzeniu 

nawierzchni 

jezdni i 

chodników 

Inwestycja 

dofinansowana  

z budżetu 

państwa 

(651.463,84 zł) 

oraz przez gminę 

Pszczyna 

(98.834,90 zł). 
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Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 
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Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 35. Budowa 

chodnika 

w ciągu  

drogi 

powiatowej 

nr 4121S tj. 

ul. 

Batalionów 

Chłopskich 

w Pszczynie 

– etap VII 

PZD Porozumienie 

z gminą 

Pszczyna 

2019  103.933, 81 

zł 

45.000, 00 

zł 

58.933, 81 

zł 

Roboty polegały 

na: budowie 

chodnika, 

kolektora 

deszczowego 

oraz  

wykonaniu 

wpustów 

deszczowych 

wraz 

z przykanalikami. 

 36. Remont 

nawierzchni 

chodnika 

w ciągu 

ul. Katowi-

ckiej w 

Pszczynie – 

etap III 

PZD Porozumienie 

z gminą 

Pszczyna 

 2019 72.934, 25 zł 36.467, 12 

zł 

36.467,13 

zł 

Remont 

chodnika w ciągu 

ul. Katowickiej 

w Pszczynie. 

 37. „Budowa 

zinte-

growanego 

Centrum 

Prze-

siadkowego 

w Pszczynie 

wraz 

z niezbędną 

infra-

strukturą 

towa-

rzyszącą" 

Powiat 

pszczyński 

(Wydział 

PR)/ 

gmina 

Pszczyna 

RPO WSL  

2014-2020 

12.04. 

2016 

- 

20.11. 

2021 

17.881.795, 

85 zł* 

*część 

projektu 

przypadająca 

na powiat 

pszczyński; 

projekt w 

trakcie 

realizacji 

15.182.155, 

02 zł* 

*część 

projektu 

przypadająca 

na powiat 

pszczyński; 

projekt w 

trakcie 

realizacji 

2.699.640,

83 zł* 

*część 

projektu 

przypadają

ca na 

powiat 

pszczyński

; projekt w 

trakcie 

realizacji 

Projekt 

obejmujący:  

budowę węzła 

przesiadkowego, 

utworzenie 

miejsc 

postojowych dla 

rowerów i 

samochodów, 

utworzenie 20 

km tras 

rowerowych od 

centrum 

przesiadkowego 

w Pszczynie. 

Planowana 

wartość 

całkowita 

projektu: 

46.090.894,47 zł 
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Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

(w tym powiat: 

17.881.795,85 zł, 

gmina Pszczyna: 

28.209.098,62 

zł); 

dofinansowanie: 

36.765.232,10 zł 

(w tym powiat: 

15.182.155,02 zł, 

gmina Pszczyna: 

21.583.077,08 

zł); wkład 

własny: 

9.325.662,37 zł 

(w tym powiat: 

2.699.640,83 zł, 

gmina Pszczyna: 

6.626.021,54 zł). 

 38.  Dostawa 

zestawu 

video-

endoskopo-

wego 

(gastroskop

owo –

kolonosko-

powego) dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go 

w Pszczynie 

Szpital 

Powiatowy 

w 

Pszczynie 

Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinanso-

wanie 

zakupu 

sprzętu 

medyczne-

go dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go w 

Pszczynie 

2019 364.590,72 zł 364.590,72 

zł 

0,00 zł Zakup zestawu 

video-

endoskopowego 

(gastroskopowo

kolonoskopowe

go), 

sfinansowany 

z dotacji 

udzielonych 

przez gminę 

Pszczyna 

(300.000 zł)  

i gminę Miedźna 

(64.590,72 zł).  
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Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 39. Dostawa 

myjni 

endoskopo-

wej  dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go w 

Pszczynie 

Szpital 

Powiatowy 

w 

Pszczynie 

Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinanso-

wanie 

zakupu 

sprzętu 

medyczne-

go dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go w 

Pszczynie 

2019  53.460,00 

zł 

53.460,00 

zł 

0,00 zł Realizacja 

drugiej części 

zamówienia, 

polegająca na 

dostawie myjni 

endoskopowej. 

Zamówienie 

sfinansowane 

z dotacji 

udzielonych 

przez gminę 

Miedźna 

(35.409,28 zł) 

i gminę Kobiór 

(18.050,72 zł).  

 40. Dostawa 

Aparatu 

Cyfrowego 

RTG 

śródopera-

cyjnego z 

ruchomym 

ramieniem C 

Szpital 

Powiatowy 

w 

Pszczynie 

Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinanso-

wanie 

zakupu 

sprzętu 

medycz-

nego dla 

Szpitala 

Powiato-

wego w 

Pszczynie 

2019 269.848,80   

 zł 

269.848,80 

zł 

0,00 zł Dostawa 

Cyfrowego 

Aparatu RTG 

śródoperacyjne

go z ruchomym 

ramieniem C. 

Zamówienie 

sfinansowane 

przez gminę 

Goczałkowice-

Zdrój (150.000 

zł), gminę 

Suszec 

(110.000zł) 

i gminę Kobiór 

(9.848,80 zł). 

 41. Dostawa 

myjni 

ultradźwię-

kowej dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go 

w Pszczynie 

Szpital 

Powiatowy 

w 

Pszczynie 

  Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinanso-

wanie 

zakupu 

sprzętu 

medycz-

2019  33.939,21   

 zł 

22.100,48 

zł 

11.838,73 

zł 

Dostawa  myjni 

ultradźwiękowej 

wraz z instalacją 

i uruchomieniem. 

Zamówienie 

sfinansowane 

z dotacji 

udzielonej przez 
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Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

wraz 

 z instalacją 

i uruchomie-

niem 

nego dla 

Szpitala 

Powiato-

wego 

w Pszczy-

nie 

gminę Kobiór 

oraz z budżetu 

powiatu 

pszczyńskiego. 

 42. Dostawa 

defibrylatora 

dla Szpitala 

Powiatowe-

go w 

Pszczynie 

Szpital 

Powiato-

wy w 

Pszczynie 

Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinanso-

wanie 

zakupu 

sprzętu 

medycz-

nego dla 

Szpitala 

Powiatowe

go w 

Pszczynie 

2019  27.270,00   

 zł 

27.270,00 

zł 

0,00 zł Zakup 

defibrylatora 

sfinansowany 

w całości 

z dotacji 

udzielonej 

przez gminę 

Pawłowice. 

 43. Dostawa 

wózka 

endosko-

powego do 

laparosko-

pii dla 

Szpitala 

Powiato-

wego w 

Pszczynie 

Szpital 

Powiatowy 

w Pszczy-

nie 

Pomoc 

finansowa 

gmin – 

dofinan-

sowanie 

zakupu 

sprzętu 

medyczne-

go dla 

Szpitala 

Powiatowe-

go w 

Pszczynie 

2019  12.960, 00  

 zł 

2.730,00 

zł 

10.230,00 

zł 

Dostawa  wózka 

endoskopowego 

do laparoskopii 

wraz z instalacją 

i uruchomieniem. 

Sfinansowano 

z dotacji 

udzielonej przez 

gminę Pawłowi- 

ce oraz z budże-

tu powiatu. 
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Lp. 

 

Tytuł zadania Beneficjent/ 

Partner/ 

wydział/ 

jednostka 

Program Okres 

realizacji 

Wartość 

całkowita 

zadania 

Dofinansowa

nie 

Wkład 

własny 

Opis zadania 

 44. Pszczyński 

Dzienny 

Dom 

Opieki 

Medycznej 

Szpital 

Powiatowy 

w Pszczy-

nie 

RPO WSL 

2014-2020 

01.12. 

2019 – 

30.09. 

2021  

1.300.000,00  

 zł 

1.209.000,

00 zł 

91.000,00 

zł 

Głównym celem 

projektu jest 

zapewnienie 

dostępu do 

nowej oferty 

usług 

zdrowotnych dla 

mieszkańców 

podregionu 

tyskiego 

i bielskiego 

(osób 

wykluczonych 

lub zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, 

osób 

niesamodzielny

ch, starszych). 

Zadania: 1. 

Adaptacja 

pomieszczeń, 

2. Prowadzenie 

PDDOM. 

 Razem    43.056.550, 

38 zł 

37.280.476,

17 zł 

5.776.074, 

21 zł 

 

 

5. Ochrona Zdrowia 

  

5.1.  Szpital Powiatowy w Pszczynie 

 

Z informacji przekazanych przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 

prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie wynika, iż  w 2019 r. roku z usług 

Szpitala skorzystały 24.232 osoby, w tym: 

1) Hospitalizacja – 8.134 osoby, 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 46 

  

2) Izba przyjęć – 10.660 osób, 

3) Pracownia Chirurgii Ogólnej – 2.625 osób, 

4) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna – 1.847 osób, 

5) Poradnia Endoskopii – 370 osób, 

6) Zakład Rehabilitacji – 596 osób. 

 

Liczba zgonów w szpitalu wyniosła 286. Urodziło się natomiast 651 dzieci. 

Średni czas hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie w 2019 r. 

wyniósł – 5,5 dnia, w tym: 

1) Oddział Chorób Wewnętrznych – 6,74, 

2) Oddział Geriatryczny – 7,55, 

3) Oddział Neurologiczny – 5,37, 

4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 11,55, 

5) Oddział Neonatologiczny – 3,17, 

6) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 2,43, 

7) Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej – 3,49, 

8) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 3,76. 

 

W Szpitalu Powiatowym w Pszczynie w 2019 r. funkcjonowały następujące 

oddziały szpitalne: 

1) Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo - Ortopedycznym, 

2) Oddział Ginekologiczno - Położniczy, 

3) Oddział Neonatologiczny, 

4) Oddział Neurologiczny, 

5) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

6) Oddział Chorób Wewnętrznych, 

7) Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej, 

8) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, 

9) Oddział Geriatryczny. 

 

W 2019 r. Szpital Powiatowy w Pszczynie rozwinął swoją działalność o kolejne 

zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych tj.: 

http://www.szpital.pszczyna.pl/
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/7/izba-przyjec-z-ambulatorium-urazowo-ortopedycznym
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/8/oddzial-ginekologiczno-polozniczy
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/9/oddzial-neonatologiczny
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/10/oddzial-neurologiczny
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/11/oddzial-anestezjologii-i-intensywnej-terapii
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/12/oddzial-chorob-wewnetrznych
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/13/oddzial-chirurgii-ogolnej-i-laparoskopowej
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/14/oddzial-chirurgii-urazowo-ortopedycznej
http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/15/oddzial-geriatryczny
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1) na okres od 1.07.2019 r. do 30.06.2024 r. uzyskano kontrakt na wykonywanie 

świadczeń w zakresie gastroskopii i kolonoskopii są w Pracowni Endoskopii, 

2) na okres od 1.07.2019 r. do 30.06.2024 r. uzyskano kontrakt na udzielanie 

świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, gdzie znajduje się 26 

łóżek dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zakład zapewnia 

przede wszystkim usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, diagnostyczne  

i lecznicze, ale również terapię zajęciową oraz edukację zdrowotną, 

polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do 

samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, 

3) na okres od 1.07.2019 r. do 30.06.2024 r. uzyskano kontrakt na udzielanie 

świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej  w Zakładzie Rehabilitacji, 

4) od 1.06.2019 r. specjalistyczne świadczenia zdrowotne w ramach umowy 

zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są  w Poradni 

Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej, 

5) na okres od 1.12.2019 r. do 30.06.2024 r. uzyskano kontrakt na wykonywanie 

badań z zakresu tomografii komputerowej, wykonywanych w Pracowni 

Tomografii Komputerowej. 

Spółka prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie pozyskała środki na 

realizację  projektu DDOM – Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej. Projekt 

DDOM dotyczy wsparcia osób starszych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu 

do nowej oferty usług zdrowotnych dla mieszkańców podregionu tyskiego i bielskiego 

(powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gm. Czechowice – Dziedzice,  

m. Tychów oraz m. Bielsko-Biała). Kierowany jest do osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem /wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych  

i starszych.  

Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie i będzie wynosił 

od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę 

medyczną i terapię. Celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, 

zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i jego 

rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki poprzez rehabilitację lub 

modyfikację leczenia farmakologicznego. Swoim wsparciem DDOM ma objąć łącznie 

80 osób (m.in. 50% pacjentów będą stanowiły osoby w wieku 65+). 
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Projekt w 93% jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Obecnie rozpoczęto realizację 1. etapu projektu – 

adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby DDOM. Projekt będzie trwał 

dwa lata. 

W 2019 r. ze środków przekazanych przez gminy z terenu powiatu 

pszczyńskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 

oraz ze środków własnych powiatu pszczyńskiego zakupiono: 

1) zestaw video-endoskopowy (gastroskopowo-kolonoskopowy) za kwotę 

364.590,72 zł – sfinansowano z dotacji udzielonej przez gminę Pszczyna w 

wysokości 300.000,00 zł oraz przez gminę Miedźna w wysokości 64.590,72 zł, 

2) cyfrowy Aparat RTG śródoperacyjny z ruchomym ramieniem C za kwotę 

269.848,80 zł – sfinansowano z dotacji udzielonej przez gminę Goczałkowice-

Zdrój w wysokości 150 000,00 zł, Gminę Suszec w wysokości 110.000,00 zł 

oraz gminę Kobiór w wysokości 9.848,80 zł, 

3) myjnię endoskopową za kwotę 53.460,00 zł – sfinansowano z dotacji 

udzielonej przez gminę Kobiór w wysokości 18.050,72 zł oraz przez gminę 

Miedźna w wysokości 35.409,28 zł, 

4) myjnię ultradźwiękową dla Centralnej Sterylizatorni za kwotę 33.939,21 zł – 

sfinansowano z dotacji udzielonej przez gminę Kobiór w wysokości 22.100,48 

zł oraz ze środków własnych powiatu pszczyńskiego  w wysokości 11.838,73 

zł, 

5) defibrylator za kwotę 27.270,00 zł – sfinansowano w całości z dotacji 

udzielonej przez gminę Pawłowice, 

6) wózek endoskopowy do laparoskopii za kwotę 12.960,00 zł – sfinansowano  

z dotacji udzielonej przez gminę Pawłowice w wysokości 2.730,00 zł oraz ze 

środków własnych powiatu pszczyńskiego w wysokości 10 230,00 zł, 

7) akcesoria ochrony radiologicznej za kwotę 20.704,36 zł – sfinansowano ze 

środków własnych powiatu pszczyńskiego. 
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Dodatkowo powiat pszczyński stale dokapitalizowywał bieżącą działalność 

Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Łączne dofinansowanie w 2019 r. wyniosło 

3.600.000,00 zł. 

Z informacji przekazanych przez Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. 

prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie wynika również, że spółka w 2019 r. ze 

środków własnych doposażyła Szpital w następujący sprzęt medyczny: 

1) fiberoskop intubacyjny z monitorem o wartości 36.340,60 zł, 

2) aparat USG wraz z wyposażeniem – 2 szt. o łącznej wartości 212. 328,00 zł, 

3) defibrylator dwufazowy – 4 szt. oraz łyżki zewnętrzne – 4 komplety o łącznej 

wartości 184.161,60 zł, 

4) łóżko do intensywnej terapii (wyposażone w statyw infuzyjny i materac 

piankowy) inaczej łóżko wzmożonego nadzoru na Oddział Neurologiczny  

o wartości 14.241,96 zł, 

5) wózki reanimacyjne – 3 szt., w tym 2 szt. na OIOM i 1 szt. na Oddział Chorób 

Wewnętrznych o łącznej wartości 15.309,00 zł, 

6) stanowisko do reanimacji i resuscytacji noworodka o wartości 56.551,80 zł, 

7) aparat elektrochirurgiczny o wartości 36.001,80 zł, 

8) stoły operacyjne o wartości 56.000,00 zł, 

9) aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym oraz modułem 

gazowym i hemodynamicznym o wartości 47.300,00 zł, 

10)  aparaty do KTG – 2 szt. o łącznej wartości 15.120,00 zł, 

11)  aparat do badań EEG o wartości 48.600,00 zł, 

12)  aparat do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym i sondą punktową 

o wartości 15.600,00 zł, 

13)  zestawy komputerowe (komputery w obudowie AiO, mysz, klawiatura) – 29 

szt. o łącznej wartości 42.911,01 zł. 

 

Spółka przeprowadziła również w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie 

prace remontowe o łącznej wartości 102.251,97 zł. 

Ponadto SP ZOZ w Pszczynie udostępnił na rzecz Szpitala Powiatowego 

Pszczynie lampę operacyjną, zaś dzięki serdecznej współpracy pomiędzy powiatami 

partnerskimi Pszczyny oraz Anhalt-Bitterfeld z Niemiec pozyskano również używany 
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sprzęt (m.in. łóżka, wózki, meble, materace) dzięki któremu wyposażono Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 

Ostatecznie 2019 rok Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. zakończyła 

przychodem równym 34.135.169,36 zł, w tym 33.640.675,69 zł to przychody Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie ze wszystkich źródeł oraz 494.493,67 zł to przychody 

dotyczące pierwotnej działalności spółki. 

 

5.2.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

 
Jedną z jednostek organizacyjnych powiatu pszczyńskiego jest Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie prowadzący Poradnię Chorób Płuc 

i Gruźlicy (ul. Antesa 4a, 43-200 Pszczyna). W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 

maja 2019 r. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z uwagi na brak kontraktu nie udzielała 

świadczeń w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od dnia  

1 czerwca 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

ponownie uzyskał kontrakt na udzielanie świadczeń w Poradni Chorób Płuc  

i Gruźlicy. Łączna wartość kontraktu w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. wyniosła 235.787,20 zł z czego wykonano 237.713,17 zł, co stanowi 101%. 

Od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. udzielono 3558 porad (średnio 508 

porad miesięczne), z czego 1674 porad udzielono pacjentom w wieku 65+.  

Do zadań jednostki należy również regulowanie długu pozostałego po Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Pszczynie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

W czerwcu 2016 r, zawarty został układ ratalny z ZUS na 6.518.450,77 zł, z czego  

w roku 2019 spłacono 906.212,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. do spłaty pozostało 

3.385.325,13 zł. 

W SPZOZ w Pszczynie w roku 2019 były zatrudnione 4 osoby na pełny etat, 

jedna osoba na ½ etatu oraz jedna osoba na ¼  etatu, ponadto zawartych zostało 5 

umów cywilno-prawnych (lekarz, radca prawny, informatyk, obsługa archiwum, 

sprzątaczka). 

 

5.3.  Apteki ogólnodostępne 

 
Na terenie powiatu pszczyńskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. 

funkcjonowało 30 aptek ogólnodostępnych (14 w gminie Pszczyna, 6 w gminie 
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Pawłowice, 2  w gminie Goczałkowice-Zdrój, 1 w gminie Suszec, 2 w gminie Kobiór 

oraz 5 w gminie Miedźna ). Z uwag na brak apteki całodobowej funkcjonującej na 

terenie powiatu pszczyńskiego, dostęp do świadczeń farmaceutycznych w porze 

nocnej zabezpieczony został poprzez ustalenie harmonogramu nocnych dyżurów. 

Dyżur nocny trwał od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych wraz z harmonogramem nocnych dyżurów 

zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej Powiatu Pszczyńskiego w zakładce Dla mieszkańców – Zdrowie – 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2019 (gdzie był bieżąco 

aktualizowany). Prośba o udostępnienie powyższych informacji, celem dotarcia do 

jak najszerszego grona mieszkańców powiatu pszczyńskiego, skierowana została 

także do Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Pszczynie „Symetria” (udzielającego nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej), wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego oraz wszystkich aptek 

ogólnodostępnych i punktów aptecznych z terenu powiatu. Według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu pszczyńskiego funkcjonowało 29 aptek 

ogólnodostępnych (zaprzestanie działalności przez Aptekę EVITA z siedzibą  

w Kobiórze przy ul. Centralnej 40). 

 

5.4.  Promocja i edukacja zdrowotna 

 

1) W 2019 roku powiat pszczyński wykonując  zadania wynikające z ustawy  

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2365) oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach 

ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 

na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2019 roku, udzielił dotacji  

w łącznej wysokości 22.985,00 zł. W wyniku weryfikacji złożonych ofert do 

realizacji wybranych zostało 8 zadań z zakresu zdrowia publicznego, 

polegających na promowaniu kultury fizycznej, nakierowanej na zwiększenie 

dostępności  zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wspieraniu zdrowia 

psychicznego oraz promocję zdrowego i aktywnego starzenia się: 
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a) Projekt „Zrozumieć siebie” realizowany przez Fundację „Moja Przyszłość” 

na rzecz uczniów i nauczycieli oraz wszystkich innych osób 

zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

W ramach projektu dofinansowano organizację warsztatów dla uczniów klas 

7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy Pawłowice oraz wykładu dla 

nauczycieli i innych zainteresowanych osób z terenu powiatu 

pszczyńskiego – łącznie 128 osób. 

b) Projekt „Organizacja zajęć z pływania” realizowany przez Stowarzyszenie 

RAZEM dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na rzecz 101 

podopiecznych Stowarzyszenia. W ramach zadania dofinansowano zakup 

karnetów na basen oraz usługę transportu uczestników na basen. 

c) Projekt „Promocja kultury fizycznej oraz ochrona zdrowia dzieci i młodzieży 

z terenu Powiatu Pszczyńskiego” realizowany przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie na rzecz 30 

podopiecznych Stowarzyszenia. W ramach zadania dofinansowano 

organizację zajęć z Nordic Walking z instruktarzem fizjoterapeuty; zajęć 

z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęć rehabilitacyjnych 

(korekta wad postawy), a także zakup materiałów 

dydaktycznych/wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 

d) Projekt „Ochrona Zdrowia Psychicznego” realizowany przez Fundację 

Kobiety w Rozwoju na rzecz 17 dorosłych mieszkańców powiatu 

pszczyńskiego. W ramach projektu dofinansowano indywidulne konsultacje 

na temat zdrowia psychicznego oraz warsztaty grupowe. 

e) Projekt „Klub Seniora” realizowany przez Fundację Kobiety w Rozwoju na 

rzecz 20 mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku senioralnym. 

W ramach projektu dofinansowano organizację warsztatów grupowych oraz 

zakup materiałów dydaktycznych/pomocy niezbędnych do przeprowadzenia 

warsztatów.  

f) Projekt „Wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym” 

realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. na rzecz 16 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku senioralnym. W ramach 

projektu dofinansowano wykonanie specjalistycznych badan geriatrycznych, 
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konsultacje psychologiczne oraz konsultacje rehabilitacyjne dla uczestników 

projektu, a także zakup pulsoksymetru niezbędnego do wykonania badań. 

g) „Promocja kultury fizycznej przez realizowanie zadań z zakresu 

zwiększenia dostępności zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” 

realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.  na rzecz 20 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 7-9 lat, u których stwierdzono 

wady postawy. W ramach projektu dofinansowano przeprowadzenie  

konsultacji  rehabilitacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników 

projektu oraz zakup niezbędnych pomocy wykorzystywanych w trakcie 

zajęć tj. materace do ćwiczeń, wałki, piłki, laski gimnastyczne itp., 

h) Projekt „Edukacja zdrowotna w zakresie szkód wynikających ze spożywania 

alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia” zaplanowany do realizacji przez 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. Z uwagi na brak uczestników, 

projekt nie został zrealizowany.  

Łączna wartość wykorzystanych dotacji to 18.733,89 zł. Niewykorzystana część 

dotacji została zwrócona do budżetu powiatu pszczyńskiego. 

 

2) Na bieżąco w ciągu całego 2019 roku powiat pszczyński samodzielnie bądź za 

pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych realizował liczne zadania 

z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień na rzecz 

dzieci, młodzieży oraz wychowawców i pedagogów.  

Zrealizowano następujące projekty w zakresie profilaktyki uzależnień: 

a) Warsztaty pt.: „Ty a substancje psychoaktywne – narkotyki i dopalacze” 

dla uczniów klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 

Chrobrego w Pszczynie – 157 uczniów. 

b)  Warsztaty pt.: „Marihuana, alkohol i inne uzależnienia dla uczniów klas 

pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  

w Pszczynie – 250 uczniów. 

c) Warsztaty profilaktyczne pt.: „Uzależnienia – alkohol i inne narkotyki” dla 

uczniów klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie – 

170 uczniów. 
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d) Mikołajkowa akcja antynikotynowa „Owoc, zamiast papierosa” dla 

wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie – 1100 

uczniów. 

e) Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie uzależnieniom”, którym objęci 

zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 

– 119 uczniów. 

f) Program „Szczęśliwe życie bez nałogów” – warsztaty dla uczniów 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie – 101 uczniów. 

g) Program profilaktyczny „Teatr kontra multimedia” dla wychowanków 

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” – 15 osób. 

h) Wykład dotyczący  profilaktyki uzależnień „Narkotyki, dopalacze” dla 

uczniów i kadry pedagogicznej z powiatowych jednostek oświatowych  

i wychowawczych – 70 osób. 

i) Zakup materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, celem 

udostępniania ich powiatowym jednostkom oświatowym i wychowawczym 

– 500 szt. książeczek edukacyjnych dla rodziców oraz lalka demonstrująca 

szkodliwość palenia. 

 

Zrealizowano następujące projekty w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

a) Program „Zdrowie źródłem naszego szczęścia” -  warsztaty dla uczniów 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie – 135 uczniów. 

b) „Świadome ojcostwo i macierzyństwo – choroby przenoszone drogą 

płciową” skierowany do uczniów klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie - 157 uczniów. 

c) Warsztaty „Dbam o zdrowie psychiczne”- zajęcia adresowane do uczniów  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie – 250 

osób. 

d) Organizacja zajęć z hipoterapii dla  wychowanków Centrum Wsparcia 

Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie – 9 osób, 

e) Projekt „Edukacja zdrowotna” dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych 

w Pszczynie – 163 uczniów. 

f) Współorganizacja z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej turnieju 

„Owocowe Szachy” – 30 osób. 
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g) Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka skierowanym do 

uczniów powiatowych jednostek oświatowych – 928 osób. 

h) Szkolenie specjalistyczne „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. 

Psychopatologia okresu dojrzewania”, skierowane do pracowników 

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, 

pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie oraz 

pracowników Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie – 40 osób. 

i) Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa 

wodnego skierowane dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Chrobrego w Pszczynie – 90 osób. 

j) Dofinansowanie zakupu audiometru przenośnego na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, celem realizacji projektu 

„Usłysz – powiedz, czyli pomoc dzieciom w słuchaniu i mówieniu”. 

 

3)  Promocja aktywnego i zdrowego starzenia się – Program „Dobra starość, 

długie życie!” W 2019 r. powiat pszczyński zorganizował cykl otwartych, 

bezpłatnych spotkań pod patronatem starosty pszczyńskiego o tematyce 

zdrowego i godnego starzenia się. Adresatami programu byli seniorzy, 

opiekunowie osób starszych, lekarze POZ i personel medyczny 

współpracujący z osobami starszymi oraz wszystkie osoby zainteresowane 

ww. problematyką. W ramach programu przeprowadzone zostały 3 autorskie 

wykłady poprowadzone przez dr n. med. Agnieszkę Jabłekę – specjalistę 

geriatrii, specjalistę chorób wewnętrznych. W ramach programu 

przeprowadzono następujące wykłady: 

a) „Dobra starość, długie życie. Jak dobrze się starzeć i pozostać sprawnym  

przez długie lata?” - odbył się w dniu 9 września 2019 r. Jego celem było 

zapoznanie słuchaczy z przebiegiem naturalnego procesu starzenia, 

definicją dobrej starości oraz działaniami i badaniami profilaktycznymi, 

pozwalającymi cieszyć się dobrym zdrowiem na starość, a także 

promowanie zachowań i stylu życia sprzyjającego pomyślnemu starzeniu. 

Wykład był skierowany przede wszystkim do seniorów, opiekunów osób 

starszych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką dobrego  

i godnego starzenia się. 
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b)  „Pacjent geriatryczny w praktyce lekarskiej POZ” odbył się w dniu 21 

października 2019 r. i został skierowany do lekarzy POZ oraz personelu 

medycznego pracującego z osobami w podeszłym wieku. Na wykładzie 

pojawili się również zainteresowani tematem seniorzy i ich opiekunowie.  

Cel prelekcji było zapoznanie słuchaczy z definicją pacjenta 

geriatrycznego oraz wielkich zespołów geriatrycznych, a także 

przedstawienie zaleceń dla konstruowania schematów leczenia seniorów 

oraz monitorowanie terapii pacjentów w podeszłym wieku. 

c) „Organizacja opieki nad schorowanym seniorem w domu. Praktyczne 

wskazówki na co dzień” - odbył się 4 listopada 2019 r. Jego celem było 

zapoznanie słuchaczy z koncepcją opieki domowej oraz sposobami 

radzenia sobie z najczęstszymi problemami zdrowotnymi niesprawnych 

seniorów, omówienie problemu wielolekowości oraz optymalizacji opieki, 

omówienie problemu wypalenia opieką, zapoznanie słuchaczy   

z zasadami komunikacji z osobą w podeszłym wieku. Adresatami prelekcji 

byli seniorzy, opiekunowie osób starszych oraz wszyscy zainteresowani 

problematyką dobrego i godnego starzenia. 

W każdym z wykładów wzięło udział około 30 osób. Uczestnicy wykładów 

otrzymali materiały promocyjno-edukacyjne związane z omawianym tematem. Po 

wykładzie mogli zadawać pytania związane z tematyką dobrego i godnego starzenia 

się. Wyczerpujących odpowiedzi udzielała prelegentka – dr n. med. Agnieszka 

Jabłeka.  

 

5.5. Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 

Oddział Terenowy w Pszczynie 

 
Powiat pszczyński wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Katowicach - Odział Terenowy w Pszczynie na podstawie art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1222 z późn. zm.) corocznie współorganizuje plenerowe akcje poboru krwi. 

W 2019 r. zorganizowanych zostało 19 plenerowych akcji poboru krwi (1 akcja 

w gminie Miedźna, 2 akcje w gminie Goczałkowice-Zdrój oraz 16 akcji w gminie 

Pszczyna). W powyższych akcjach udział wzięło 610 honorowych dawców krwi, co 
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pozwoliło zebrać ok. 275 litrów krwi. Wszyscy honorowi dawcy krwi otrzymali słodkie 

upominki zakupione przez powiat pszczyński, który przeznaczył na ten cel 

5306,14 zł. Dodatkowo powiat pszczyński za kwotę 2.000,00 zł zakupił nagrody 

rzeczowe ( 50 szt. wag łazienkowych), które zostały przyznane honorowym dawcom 

krwi w ramach obchodów „Dni Honorowych Dawców Krwi" w dniach 25-26.11.2019 r. 

 

5.6. Procedura stwierdzenia zgonu i jego przyczyny 
 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.), zgon i jego 

przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej 

chorobie. W razie niemożności dopełnienia ww. przepisu, stwierdzenie zgonu i jego 

przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub  

w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego 

starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą 

obciążać rodziny zmarłego.  

Mając na uwadze powyższy przepis, powiat pszczyński zawarł na okres od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z jednym z Niepublicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej z terenu powiatu, umowę w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia 

zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 

Powiat pięciokrotnie zlecał na wniosek Komendy Powiatowej Policji  

w Pszczynie usługę stwierdzenia zgonu. 

 

6. Pomoc społeczna 

 

6.1.  Pomoc społeczna i piecza zastępcza   

 

W 2019 roku  w 104 rodzinach zastępczych i jednym rodzinnym domu dziecka 

na terenie powiatu wychowywało się 171 dzieci. Rodziny te pobierały świadczenia na 

pokrycie kosztów utrzymania wychowywanych dzieci. Rodziny zastępcze 

otrzymywały świadczenia obligatoryjne, a także świadczenia fakultatywne w postaci: 

a) - dopłaty do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania; 
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b) - jednorazowego świadczenia na pokrycie potrzeb przyjmowanego do rodziny 

dziecka; 

c) - dofinansowania kosztów remontu mieszkań rodzin zastępczych zawodowych; 

d) - pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych 

zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki. 

 

Dodatkowo w 2019 r., w ramach rządowego programu „Dobry start” dla 130 

wychowanków pieczy zastępczej wypłacono jednorazowo kwoty w wys. 300 zł. 

W roku ubiegłym na terenie powiatu zawiązało się 11 nowych rodzin 

zastępczych, w których umieszczono 13 dzieci.  Jedna rodzina niezawodowa 

przekształciła się w zawodową rodzinę zastępczą.  

Na terenie powiatu nadal funkcjonują dwa pogotowia rodzinne. W obydwu 

pogotowiach w ciągu całego roku przebywało 10 dzieci. 

W 2019 roku proces usamodzielnienia był prowadzony z 61 wychowankami 

pieczy zastępczej i jedną wychowanką, która opuściła dom pomocy społecznej. 

Spośród usamodzielniających się wychowanków z pomocy na kontynuację nauki 

skorzystało 54 podopiecznych, 14 osobom przyznano pomoc pieniężną na 

usamodzielnienie, 11 wychowankom przyznano pomoc rzeczową na 

zagospodarowanie, którą przeznaczyli na wyposażenie mieszkań. W minionym roku 

czterech wychowanków zakończyło swój proces usamodzielnienia.  

W ubiegłym roku do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, 

skierowano 18 dzieci. W 2019 pięcioro dzieci pochodzących z naszego powiatu.  

W Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w 2019 roku przebywało 

45. wychowanków, w tym 30. wychowanków z terenu powiatu pszczyńskiego i 15. 

spoza powiatu. W trakcie roku 2019 z placówki opiekuńczo-wychowawczej CWDiR 

,,Przystań” odeszło 15. dzieci. W 2019 roku 35. dzieci z naszego powiatu wymagało 

po raz pierwszy zapewnienia opieki poza domem rodzinnym, z czego 27. dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej i ośmioro dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie wydatkowało kwotę 1.532.002,02 zł. 
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Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały 

rozdysponowane zgodnie ze wskazaniami Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego na 

następujące cele:  

1) Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na bieżąco 

przekazywano środki przeznaczone na działalność warsztatów. W ramach 

pokrycia kosztów funkcjonowania warsztatów przekazano 904.800 zł ze 

środków PFRON oraz 100.534 zł z budżetu powiatu. 

2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych.  

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych.   

3) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

 

Powiat pszczyński w 2019 roku kontynuował realizację pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”. W ramach programu osoby niepełnosprawne ubiegały się  

o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe  

i społeczne funkcjonowanie.   

Powiat pszczyński w 2019 r. po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego 

programu „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

W ramach tego programu zakupiono jeden samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych.  

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie realizowało 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - 

edycja 2019” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach programu ww. osoby mogły skorzystać ze 

specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia  

w zakresie nauki, pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

W dwóch domach pomocy społecznej na terenie powiatu pszczyńskiego 

całodobową opiekę i wsparcie może otrzymać 160 osób. Domy prowadzone są na 

zlecenie powiatu przez zgromadzenia zakonne. Na terenie powiatu funkcjonują dwa 

środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej.  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu wynikające  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ujęte w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

W 2019 r. rozpowszechniano broszurę „Razem przeciw przemocy w rodzinie”  

Broszura ta zawiera podstawowe informacje na temat przemocy w rodzinie oraz 

informacje o instytucjach, w których można uzyskać pomoc.  

Na stronie internetowej PCPR zamieszczone są, corocznie aktualizowane, 

informacje o instytucjach pomocowych z terenu powiatu i okolic. 

Realizowane były również działania zapewniające osobom doświadczającym 

przemocy profesjonalną pomoc, bezpieczeństwo i wsparcie, poprzez udzielanie 

specjalistycznego poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego czy 

zapewnienie pomocy w formie schronienia w mieszkaniu chronionym treningowym.  

Powiat prowadzi dwa mieszkania chronione treningowe przeznaczone dla 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób doświadczających 

przemocy.  

W ubiegłym roku świadczenie w postaci miejsca w mieszkaniu chronionym 

przyznano 11 osobom. Osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

PCPR w partnerstwie z gminą Pszczyna od stycznia 2018 realizuje projekt pt. 

„Droga do zmiany”, którego głównym celem jest poprawa lub wzrost kompetencji 

społecznych i zawodowych beneficjentów. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2018/2020. 

Planowany okres zakończenia projektu to grudzień 2020 r. W ramach projektu 

wsparciem objęto łącznie 100 osób ( w tym powiat 60 osób, a gmina 40).  

W okresie od 01.03.2019 do 30.11.2019 osoby niepełnosprawne mogły 

skorzystać ze wsparcia realizowanego przez PCPR w ramach projektu „Usługi 

społeczne w powiecie pszczyńskim”, który był współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym 

projektu, był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec mieszkańców i mieszkanek powiatu 

pszczyńskiego. 
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6.2.  Inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

 

Od 2004 roku powiat pszczyński został objęty działaniem Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a na mocy zawartego 

porozumienia, przekazuje środki na prowadzenie działalności zespołu. W 2019 roku 

dotacja wyniosła 156.097,00 zł. Mieszkańcy powiatu, podobnie jak w latach 

ubiegłych, dwa razy w miesiącu mieli możliwość składania wniosków oraz odbierania 

dokumentów w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, gdzie dyżurowali pracownicy 

PZON w Rybniku. Ponadto raz w miesiącu w budynku starostwa odbywały się 

komisje składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.  

Dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2019 roku wydano:  

1) 1348 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  

2) 361 kart parkingowych,  

3) 655 legitymacje osoby niepełnosprawnej.  

 

W 2019 roku powiat pszczyński zrealizował następujące działania związane  

z promocją aktywnych postaw osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększeniem 

świadomości na temat osób niepełnosprawnych:  

1) 20 maja w starostwie uruchomiono bezpłatną wypożyczalnię rowerów 

trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców oddano pięć rowerów 

trójkołowych oraz kule (trzy pary), wózki inwalidzkie (osiem szt.) i balkoniki 

(cztery szt.). Sprzęt został bezpłatnie przekazany przez Fundację Eco Textil 

oraz Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2019 roku  

z wypożyczalni skorzystały 52 osoby, 

2) w celu docenienia, wyróżnienia oraz propagowania godniej naśladowania 

postawy osób z niepełnosprawnościami ustanowiono Wyróżnienie Starosty 

Pszczyńskiego „Uskrzydlony”. Pierwsze wyróżnienie decyzją kapituły trafiło do 

pani Alicji Szymczak.  Statuetkę „Uskrzydlony 2019” wręczono 16 maja 

podczas uroczystej gali w Stajniach Książęcych, która była spotkaniem 

mającym również na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych, 

3) w celu zwiększenia dostępności urzędu pod kątem osób ze szczególnymi 

potrzebami, zorganizowano szkolenie dla pracowników starostwa, którzy mają 
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bezpośredni kontakt z klientem, z zakresu obsługi klientów  

z niepełnosprawnościami oraz ich niedyskryminacji z elementami Systemu 

Komunikacji Osób Głuchoniewidomych. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 

30 osób, 

4) zorganizowano otwarte warsztaty z przedstawicielami Fundacji Transgresja 

dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami na temat 

bezpieczeństwa osób  

z niepełnosprawnością sensoryczną w przestrzeni publicznej i w życiu 

codziennym (uczestniczyło 40 osób), 

5)  z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia  

w starostwie odbyła się konferencja „Niepełnosprawność nie musi ograniczać”. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk osób  

z niepełnosprawnościami, przedstawiciele jednostek samorządu oraz 

zainteresowani wolontariatem uczniowie powiatowych szkół (ok. 90 osób), 

6) w ramach akcji społecznej, zwiększającej świadomość na temat autyzmu,  

2 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu podświetlono na 

niebiesko budynki starostwa oraz Zespołu Szkół nr 3.  

 

Organem opiniodawczo-doradczym starosty pszczyńskiego jest Powiatowa 

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która w 2019 roku odbyła sześć 

spotkań, wydawała opinie, uczestniczyła w wydarzeniach, a także interweniowała  

w ważnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach. 

 

7. Komunikacja i transport 

 

7.1.  Pojazdy i kierowcy 

 
Na dzień 1 stycznia 2019 roku w powiecie pszczyńskim zarejestrowanych było 

ogółem  99 218 pojazdów.  W ciągu 2019 roku na drogach powiatu pszczyńskiego 

przybyło 3 162 pojazdów i ich stan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 102 380.  

W roku 2019 w powiecie pszczyńskim wydanych zostało 17 124 dowodów 

rejestracji pojazdów i 6 695 kart pojazdu, wyrejestrowano 1 759 pojazdów oraz  

przyjęto 4 797 zawiadomienia  o zbyciu pojazdów. 
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Wśród zarejestrowanych i aktywnych pojazdów w 2019 r. największą grupę, 

stanowiły  samochody osobowe (70%), których na dzień 31 grudnia ubiegłego roku 

było w powiecie 59 910 (z czego w gminie Goczałkowice Zdrój -  3 427,  w gminie 

Kobiór – 2 459, w gminie Miedźna – 8 846,  w gminie Pawłowice – 10 045, w gminie 

Suszec – 6 933 oraz w gminie Pszczyna – 28 200, w tym: 17 877 w sołectwach 

gminy Pszczyna  i 10 323 w mieście Pszczyna).   

Spośród rejestrowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych,  

1 830 (16%) było pojazdów nowych,  6 119 (54%) pojazdów używanych, 

zakupionych w kraju i 3 310 (30%) pojazdów używanych, importowanych 

indywidualnie. 

Kandydaci na kierowców, aby rozpocząć szkolenie muszą uzyskać profil 

kandydata na kierowcę. Podobnie o profil kandydata na kierowcę muszą występować 

do starosty osoby, które podlegają egzaminowi w przypadku cofnięcia uprawnień  

na okres przekraczający rok lub które przekroczyły 24 punkty karne za naruszenie 

przepisów ruchu drogowego. W związku z powyższym w  Starostwie Powiatowym  

w Pszczynie  wydano w 2019 roku 2 544 profile kandydatów na kierowców.   

W 2019 roku wydano 3 247 praw jazdy w tym 113 międzynarodowych.  

Dla 220 kierowców zostały wydane decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania 

pojazdami. W 47 przypadkach zostały wydane decyzje o przywróceniu uprawnień. 

Statystyka wskazuje, że w 2019 roku 206 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, 

zwrócono 64 praw jazdy po zatrzymaniu. Równocześnie wydano 130 decyzji  

o skierowaniu kierowców na badania lekarskie, 129 decyzji kierujących na badania 

psychologiczne oraz dziewięć skierowań na egzamin kontrolny. 

Szkoleniem kierowców zajmowało się w 2019 r. osiem ośrodków szkolenia.  

Z terenu powiatu pszczyńskiego 47 osób posiadało uprawnienia instruktorów. 

Zgodnie z przepisami we wszystkich ośrodkach szkolenia kierowców 

przeprowadzono kontrole. Ponadto przeprowadzono kontrolę infrastruktury dwóch 

ośrodków wpisanych do rejestru w innych urzędach. W związku z działalnością 

ośrodków szkolenia kierowców prowadzono 81 spraw dotyczących zgłoszenia 506 

kursów oraz 66 spraw dotyczących instruktorów (np.: zgłoszenie warsztatów, wpis 

instruktora, wykładowcy itp.) 

W powiecie pszczyńskim w 2019 r. działało 11 stacji kontroli pojazdów,  

w których zatrudnionych było 36  diagnostów. Starosta pszczyński w 2019 r. nadał 
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dwa  uprawnienia diagnosty. Zgodnie z przepisami przeprowadzono kontrole we 

wszystkich stacjach kontroli pojazdów.  

 

7.2. Transport i komunikacja zbiorowa  

 

W 2019 roku  przedsiębiorcy  prowadzący działalność transportową i mający 

siedzibę firmy  na terenie powiatu pszczyńskiego posiadali 158 zezwoleń na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, uprawniających do przewozu rzeczy, 

36  licencji uprawniających do przewozu osób i 34 licencje w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy. Natomiast wśród pozostałych przedsiębiorców, wykonujących 

transport drogowy, 206. posiadało zaświadczenia uprawniające  do przewozu rzeczy 

na potrzeby własne i trzech zaświadczenia uprawniające do przewozu osób na 

potrzeby własne. Dla przedsiębiorców tych transport jest działalnością pomocniczą. 

Zgodnie z przepisami starosta jako organ prowadzący w/w rejestr 

przedsiębiorców zobowiązany jest co najmniej raz na pięć lat przeprowadzić kontrolę 

przedsiębiorców. W roku 2019 przeprowadzono 57 kontroli przedsiębiorców 

posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 

osiem kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy, dwie kontrole przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i cztery kontrole 

przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego  

w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  

Powiat pszczyński będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

na terenie  powiatu, po podjęciu przez właściciela dworca pszczyńskiego PKS decyzji 

o likwidacji dworca autobusowego w 2012 roku,  dostrzegł  potrzebę działania na 

rzecz poprawy warunków podróżowania mieszkańców powiatu oraz integracji  

różnych przewoźników i konieczność przesiadania się pasażerów z komunikacji 

lokalnej na regionalną jak również możliwość przesiadania się z autobusu, roweru, 

samochodu czy pociągu.  

Mając na względzie potrzebę zwiększenia mobilności i warunków podróżowania 

mieszkańców powiatu, zdecydowano o konieczności budowy węzła przesiadkowego 

w Pszczynie usytuowanego naprzeciw dworca kolejowego przy ul. Sokoła. Pomysł 

budowy centrum przesiadkowego pojawił się w  2013 roku, a pierwszy projekt 
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koncepcyjny powstał w 2014 roku. Budowę rozpoczęto w 2018 roku, a w listopadzie 

2019 roku obiekt został oddany do użytku. Powiatowe Centrum Przesiadkowe 

dostosowano do oczekiwań mieszkańców i turystów odwiedzających Pszczynę.  

W budynku Powiatowego Centrum Przesiadkowego przygotowano na potrzeby 

podróżnych: 

1) dużą przeszkloną poczekalnię dla podróżnych, 

2) pomieszczenia do obsługi pasażerów i kierowania ruchem,   

3) przechowalnię bagażu podróżnego, 

4) punkt informacji turystycznej,     

5) pokój dla matki z dzieckiem, 

6) toalety,    

7) zaplecze techniczne. 

 

Tuż przy budynku, wzdłuż ulicy Sokoła zbudowano wiatę przystankową  

z sześcioma stanowiskami dla odjazdów autobusów komunikacji lokalnej  

i dalekobieżnej. Stanowiska odjazdowe są wyposażone w elektroniczne tablice 

dynamicznej informacji pasażerskiej, wyświetlające informujące o odjazdach 

poszczególnych kursów autobusów, na których wyświetlany jest faktyczny, a nie tylko 

planowany czas przyjazdu autobusu. Na peronie działają dwa infokioski, są to punkty 

informacyjne „infobox” z dużym dotykowym ekranem dla podróżnych. Przy Centrum 

Przesiadkowym zbudowano również parking rowerowy na 180 stanowisk, parkingi 

dla około 200 samochodów oraz postój Taxi. Zasadzonych zostało niemal 100 drzew. 

Gruntownie przebudowany został cały układ drogowy w okolicach ul. Sokoła, Plac 

Dworcowy i ul. Kościuszki oraz ciąg pieszo-rowerowy, chodniki i zjazdy. 

Wybudowany obiekt jest energooszczędny - na dachu budynku oraz zadaszeniu 

wiaty peronowej  zainstalowano  ponad 200 paneli fotowoltaicznych, które 

wyposażone są w system zimowego samo odśnieżania. Na placu pomiędzy 

dworcem PKP a wejściem do budynku Centrum Przesiadkowego  został 

wyeksponowany pozostały fragment schronu przeciwlotniczego (pozostałość  

z czasów II wojny światowej). Wokół budynku posadzono zieleń oraz ławki  

z infrastrukturą wpisującą się doskonale w klimat nawiązujący architekturą i stylem 

do XIX - wiecznej dzielnicy miasta. 
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Budynek obsługi pasażerów Centrum Przesiadkowego czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 21:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00 – 

16:00. Obiekt jest monitorowany i wyposażony w kamery  rejestrujące obraz, a także 

system ochrony. Cała infrastruktura - parkingi, toalety itp. udostępniane są dla 

korzystających bezpłatnie. 

Od dnia 4 listopada 2019 roku z  sześciu stanowisk Powiatowego Centrum 

Przesiadkowego zaczęły odjeżdżać autobusy, kursujące  na  14 liniach - 

powiatowych, gminnych i komercyjnych - w kierunku wszystkich sześciu gmin 

naszego powiatu. Zatrzymują się tu również linie komunikacji dalekobieżnej: relacja  

Rybnik – Zakopane oraz obsługiwana przez komercyjnego przewoźnika z Opola 

Firmę SINDBAD Sp. z o.o. linie międzynarodowe do Niemiec, Francji i Londynu. 

Każdego dnia roboczego i szkolnego z peronu odjazdowego odprawianych jest ze 

stanowisk ponad 180 autobusów. Począwszy od 2017 roku powiat pszczyński jest 

organizatorem komunikacji użyteczności publicznej linii autobusowych U-1 relacji 

Pszczyna – Mizerów – Pawłowice, oraz  U-2 relacji  Pszczyna – Suszec – Żory. 

W 2019 roku koszt utrzymania obu linii wyniósł: 

a)  linia U1:  207.182,76 zł   

b)  linia U2: 305.156,26 zł. 

 

Powiat pszczyński poniósł koszt: 208.036,19 zł, a  pozostałą kwotę  

(304.302,83 zł) współfinansowały gminy: Suszec, Pawłowice, Pszczyna i miasto 

Żory. 

Aby zapewnić  ciągłość funkcjonowania linii, w grudniu 2019 roku, po 

rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę z nowo wybranym przewoźnikiem-

operatorem, firmą: P.P.U.H „Kłosok” Andrzej Kłosok z Żor. na okres 4,5 roku tj. od 

1.01.2020 do 30.06.2024 r.  

Do realizacji tego zadania wyspecyfikowano osiem autobusów z niską 

i częściowo niską podłogą typu miejskiego, wyposażonych w elektroniczne tablice 

kierunkowe oraz systemem GPS monitorujący przejazd autobusu.  System GPS 

współpracuje z posiadaną przez powiat aplikacją „Kiedy przyjedzie”, co daje możliwość  

pracownikowi starostwa odpowiedzialnemu za komunikację śledzenia pojazdu w czasie 

rzeczywistym oraz uzyskania przez pasażerów dynamicznej informacji (on-line)  

o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na wskazany przystanek.  
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Tak jak w poprzednich latach, również w 2019 roku powiat brał udział we 

współfinansowaniu linii komunikacyjnej relacji: Kobiór – Pszczyna – Kobiór, dla której 

organizatorem jest gmina Kobiór. Koszt całkowity tego zadania wyniósł w 2019 roku  

150.000,00 zł,  z czego udział powiatu pszczyńskiego wyniósł: 50.000,00 zł.  

Na terenie powiatu pszczyńskiego w 2019 roku funkcjonowało siedem linii 

lokalnej ponadgminnej komunikacji autobusowej z czego jedna linia korzystała  

z zezwolenia starosty, a dwie linie z  zaświadczenia operatora, które wydał starosta 

pszczyński. Pozostałe cztery zezwolenia wydane zostały przez marszałków woj. 

śląskiego lub małopolskiego.  

 

7.3. Zarządzanie ruchem i pozostałe zadania 

 

W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w 2019 

roku zatwierdzono 191 projektów organizacji ruchu, wydano 14 opinii do projektów. 

W ubiegłym roku  przeprowadzono też 48  postępowań w zakresie wykorzystanie 

dróg w sposób szczególny, wydając 18 decyzji. Pozostałe postępowania zakończono 

wydaniem postanowień, opinii lub uzgodnień. 

Jednym z zadań własnych nałożonych na powiat przez ustawę prawo o ruchu 

drogowym jest usuwanie z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych 

pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub  

w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Usuwanie z dróg i przechowywanie dotyczy 

między innymi także pojazdów, dla których właściciele nie okażą potwierdzenia 

zawarcia ubezpieczenia OC, przekroczenia dopuszczalnych parametrów, 

pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu 

przeznaczonym na postój pojazdów kierowanych przez osobę niepełnosprawną, 

kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie 

po użyciu alkoholu lub narkotyków, albo nie posiadającą uprawnień. 

W 2019 roku z wyżej wymienionych przyczyn usunięto 76 pojazdów głównie za 

kierowanie pojazdami przez kierowców nietrzeźwych. Pojazdy usuwane były 

dyspozycją policji i przechowywane na parkingu. 

Dla pojazdów nieodebranych z parkingu w ciągu trzech miesięcy starosta 

zobowiązany jest wystąpić do sądu o jego przepadek na rzecz powiatu. W ubiegłym 

roku sądy wydały w dwóch przypadkach przepadek pojazdu na rzecz powiatu 
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pszczyńskiego, a w dwóch przypadkach wnioski o orzeczenie przepadku zostały 

złożone w sądzie i oczekują na wydanie postanowienia. Jeden  pojazd, po dokonaniu 

oceny technicznej jako nienadający się do dalszego użytkowania został oddany stacji 

demontażu, a inny po decyzji  przepadku oczekuje na nadanie klauzuli 

prawomocności do wydanego w sądzie postanowienia. 

 

8. Przedsiębiorczość i rynek pracy  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie wynosiła 1189 (w tym 742 kobiety).  

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
paździer

nik
listopad grudzień

2017r. 2 074 2 046 1 897 1 778 1 721 1 693 1 663 1 676 1 657 1 576 1 523 1 581

2018r. 1 609 1 606 1 503 1 417 1 375 1 277 1 309 1 308 1 299 1 312 1 310 1 400

2019r. 1 478 1 446 1 308 1 258 1 202 1 141 1 153 1 162 1 142 1 176 1 198 1 189
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Wykres 1. Bezrobotni w latach 2017-2019 wg stanu na koniec miesiąca 

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych była niższa o 211 osób. 

 

Wykres 2. Bezrobotni wg grup w latach 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 
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W końcu 2019 roku w prawie wszystkich badanych grupach odnotowano 

spadek zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu w rokiem poprzednim 

(bezrobotni z prawem do zasiłku odnotowali niewielki wzrost).   

Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosiła 2,6%, w województwie śląskim 3,6%, a w kraju 5,2%. 

 Wykres 3. Stopa bezrobocia na przestrzeni 2019 roku 

Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna na podstawie danych GUS 

 
W ostatnich latach stopa bezrobocia kształtowała się na różnych poziomach 

niemniej jednak tendencje malejące i wzrostowe miały bardzo zbliżony charakter, 

szczególnie na początku i w końcu roku. W roku 2019 zmiany poziomu bezrobocia 

miały bardzo łagodny charakter.   

 Wykres 4. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 r. wg powiatów województwa śląskiego 

  Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna na podstawie danych GUS 
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Stopa bezrobocia na terenie powiatu pszczyńskiego była jedną z niższych  

w województwie śląskim. Podobnie jak w latach poprzednich również w 2019 r., 

wśród 36 powiatów województwa, powiat pszczyński zajmował pod tym względem 

dopiero 30. miejsce (łącznie z miastem Ruda Śląska). Niższą stopę bezrobocia 

posiada miasto Gliwice oraz niezmiennie od kilku lat: miasto Bielsko-Biała, miasto 

Tychy, powiat bieruńsko-lędziński i miasto Katowice.  

Od początku roku 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 

zarejestrowano 2408 osób (1382 kobiety), w tym  1753 osoby po raz kolejny.  
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 Wykres 5. Liczba rejestrujących się w poszczególnych miesiącach w roku 2019 

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 
Wśród rejestrowanych bezrobotnych niezmiennie przeważają osoby 

powracające do ewidencji bezrobotnych. W mijającym roku rejestrowani po raz 

kolejny stanowili blisko 73% ogółu rejestrowanych w tym czasie. 

W badanym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2619 osób. 

Do głównych powodów wyłączeń należało: podjęcie przez bezrobotnych pracy 

niesubsydiowanej – ponad 42% wyłączonych oraz skorzystanie z aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu (staże, szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na 

uruchomienie działalności gospodarczej, itd.) – blisko 18%. Niepotwierdzenie 

gotowości do podjęcia pracy plasuje się na kolejnej pozycji z 20%. Nieco ponad 8% 

wyłączonych zrezygnowało z pośrednictwa, 3% wyłączonych to osoby, które nabyły 

prawo do emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego zaś 2% zostało 

wyłączonych w związku z odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty 

pracy lub innej formy pomocy.  
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W ewidencji bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2019 r. figurowały 742 

bezrobotne kobiety, co stanowi ponad 62% ogółu bezrobotnych. 

 

 Wykres 6. Procentowy udział w kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych  

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 

W grupie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczącej 

986 osób – kobiety stanowią blisko 64% (tj. 630 kobiet).  

Wśród zarejestrowanych kobiet: 

− 26% nie posiada kwalifikacji zawodowych,  

− 17% nie posiada doświadczenia zawodowego, 

− 47% to kobiety długotrwale bezrobotne, 

− 14% stanowią kobiety do 25. roku życia, 

− 20% ukończyło 50. rok życia. 

W końcu roku 2019 liczba bezrobotnych mieszkańców wsi, podobnie jak  

w latach poprzednich stanowiła blisko 68% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

(806 osób).  
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 Wykres 7. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach na koniec grudnia 2019r.  

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 

   

 

 Wykres 8. Liczba bezrobotnych wg wieku  

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby do 35. roku życia – 40% 

bezrobotnych. Niezmiennie od kilku już lat w tej grupie przeważają kobiety i obecnie 

stanowią blisko 74% bezrobotnych w wieku poniżej 35 lat. Wśród osób powyżej 50. 

roku życia 16% posiada ponad 30-letni staż pracy i może ubiegać się o przyznanie 

świadczenia emerytalnego, 53% należy do grupy osób długotrwale bezrobotnych. 

Jak wynika z danych statystycznych, w roku 2019 zarejestrowały się 403 osoby 

powyżej 50. roku życia, a 165 podjęło pracę. 
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 Wykres 9. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia  

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 
Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy charakteryzuje  

w dalszym ciągu niski poziom wykształcenia – 55% osób zakończyło edukację na 

poziomie szkoły zasadniczej zawodowej lub gimnazjalnej. Ponad 72% bezrobotnych 

udokumentowało posiadanie kwalifikacji zawodowych, a blisko 73% co najmniej 12 – 

miesięczne doświadczenie zawodowe.  

 

 

 Wykres 10. Liczba bezrobotnych wg stażu pracy  

 Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 
Wśród zarejestrowanych w PUP – 317 osób nie posiada żadnego stażu pracy 

lub staż mniejszy niż jeden rok, co stanowi 27% zarejestrowanych.  

Jak wynika z analizy napływających ofert pracy, jednym z podstawowych 

wymagań pracodawców względem przyszłego pracownika jest chęć do pracy  

i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji. Pracodawcy coraz częściej oferują 

możliwość przyuczenia pracownika na stanowisku pracy.  Coraz większa liczba 
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bezrobotnych posiada doświadczenie zawodowe potwierdzone co najmniej rocznym 

stażem pracy. Należy jednak zauważyć, że części z tych osób nie udało się w tym 

czasie nabyć wystarczających umiejętności, by być konkurencyjnym na rynku pracy – 

posiadany staż pracy może się bowiem wiązać z wykonywaniem pracy na różnych 

stanowiskach.  

 W roku 2019 zarejestrowano łącznie 272 absolwentów szkół, w tym 105 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu 

pszczyńskiego, którzy ukończyli naukę w roku 2019.   

 Według stanu na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 89 osób 

bezrobotnych niepełnosprawnych (oraz dziewięciu poszukujących pracy 

niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu).  

 W końcu roku 2019, 244 osoby ( w tym 169 kobiet) uprawnione były do 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wśród osób uprawnionych do pobierania 

zasiłku w końcu roku – 72% to bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, z czego: 

− 32% uprawnionych do zasiłku posiada status osoby powyżej 50. roku życia; 

− 21% uprawnionych do zasiłku posiada status osoby do 30. roku życia;  

− 26% uprawnionych do zasiłku posiada status osoby posiadającej co najmniej 

jedno dziecko do 6. roku życia. 

 

Od początku roku 2019 zarejestrowało się łącznie 555 osób z prawem 

do zasiłku, w tym dla 407 osób była to już kolejna rejestracja. W tym samym czasie  

z powodu wyczerpania okresu pobierania zasiłku lub utraty statusu osoby 

bezrobotnej prawo do zasiłku utraciły 543 osoby. 
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w 2019 roku 

Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna 

 
W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie dysponował 2592 wolnymi 

miejscami pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 398 to oferty subsydiowane. Oferty 

pracy niesubsydiowanej dotyczyły głównie takich stanowisk jak: kasjer – sprzedawca,  

pracownicy gastronomiczni (kelner/ka, barman/ka, kucharz, piekarz, pomoc 

kuchenna), operatorzy maszyn, monterzy, pracownicy w branży budowlanej, ślusarz,  

doświadczeni fryzjerzy i kosmetyczki, elektromonter lub elektryk, magazynier, 

nauczyciel wspomagający  z uprawnieniami do pracy z dzieckiem autystycznym, ze 

spektrum Aspergera. Ponadto zgłoszono łącznie 93 wolne miejsca pracy dla osób  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dotyczyły one stanowisk pracy  

w gastronomii, pracowników ochrony, sprzątaczek.    

 W ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) Urząd otrzymał 

do upowszechnienia  517 zagranicznych ofert pracy na 3133 wolne miejsca pracy. 

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. 

EURES został powołany przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność 

pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem 

sieci EURES jest pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie warunków życia i pracy 

oraz sytuacji na rynku pracy na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. 
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W ramach sieci EURES Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie włączył się  

w realizację inicjatywy pn. „Europejskie Dni Pracodawców”. W ramach wydarzenia 

w dniach od 14 – 25 października 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Pszczynie odbywały się dni informacyjne. Celem wydarzenia było wzmocnienie 

współpracy urzędu z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami oraz podnoszenie 

wiedzy pracodawców w zakresie usług i instrumentów oferowanych przez PSZ,  

w tym w ramach sieci EURES. Promowano sieć EURES. Ostatecznie w ramach 

inicjatywy siedem podmiotów skorzystało z konsultacji indywidualnych i otrzymało 

materiały promocyjne dotyczące sieci EURES.  

Od roku 2018 do zadań urzędów pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców 

należy m.in. wpisywanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi czy wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.  

Łącznie w 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie wpłynęło 597 

wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, co w porównaniu z 2018 r. 

stanowi wzrost o 128 wniosków (w 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie wpłynęło 469 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową). 

Wpłynęło 3.950 oświadczeń w celu wpisania do ewidencji (tj. około 48,15% liczby 

oświadczeń z 2018 r.). Podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na pracę   

w 2019 r. złożyły 195 wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, co w porównaniu z 2018 r. stanowi wzrost o 5 wniosków. Zarówno  

w przypadku wpisywania oświadczeń do ewidencji oświadczeń jak i składania 

wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową, podmioty powierzające 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonują opłaty w wysokości 30,00 zł. W roku 

2019 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie odnotował wpłaty łącznie  

w wysokości 136.830,00 zł.   

Rok 2019 przyniósł informacje o planowanych zwolnieniach grupowych od 

sześciu pracodawców, w tym tylko u jednego z nich dokonano zwolnień grupowych 

obejmujących łącznie 116 osób (całość personelu).  

W związku z otrzymanymi informacjami, urząd skontaktował się  

z pracodawcami w celu zaproponowania możliwości zorganizowania dla 

pracowników na terenie zakładu pracy spotkania informacyjnego dla 

zminimalizowania skutków ewentualnych zwolnień.  Do udziału w spotkaniach,  
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w zależności od potrzeb – zapraszani są np. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych czy pracodawcy zainteresowani przejęciem zwalnianych pracowników. 

Równocześnie urząd na bieżąco analizuje rejestracje osób bezrobotnych pod kątem 

sposobu rozwiązania stosunku pracy.  

Po pojawieniu się informacji medialnej o planowanej likwidacji Zakładów 

Mięsnych H. Kania S.A., dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

nawiązała współpracę z pracodawcą, zwracając się z prośbą o podanie informacji  

o aktualnej sytuacji pracowników: czy zamiarem pracodawcy jest definitywne 

rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy, czy będzie podejmował działania 

reorganizacyjne zakładu pracy i tym samym dokona wypowiedzeń zmieniających 

warunki umów o pracę. Celem pozyskania powyższych informacji było zorientowanie 

się w aktualnej sytuacji zakładu, aby w jak najlepszy sposób opracować aktywne 

formy wsparcia dla zwalnianych pracowników i tym samym umożliwić im jak 

najszybszy powrót na rynek pracy.  

W ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku w powiecie pszczyńskim:  

• 82 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 

• 16 osób podjęło pracę w ramach robót publicznych, 

• 47 osób otrzymało dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, 

• zrefundowano koszty wyposażenia 33 stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych, 

• wypłacono osiem bonów na zasiedlenie, 

• 152 osoby rozpoczęły odbywanie stażu,  

• 10. pracodawcom zatrudniającym osoby po zakończeniu stażu  w ramach 

bonu stażowego - wypłacono premię, 

• 62 osoby skorzystały ze szkoleń, 

• dziewięć osób do 30. roku życia zostało zatrudnionych w ramach 

refundacji kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne,  

• 59 osób odbywało prace społecznie użyteczne, 

• zawarto 180 umów/porozumień z pracodawcami na finansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego ze środków KFS, w ramach których 

przeszkolono 771 pracowników oraz 62 pracodawców. 
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Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

przeznaczył ponad 4.321.399,40 zł. Ponad 19,12% tej kwoty to środki Funduszu 

Pracy przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

algorytmu oraz dodatkowych programów na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

55,17% stanowią środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 0,26% to 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pozostałą 

zaś kwotę (25,45%) stanowi Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

Pozostałe działania na rzecz lokalnego rynku pracy: 

• organizacja Targów Edukacji, Pracy i Kariery, w których udział wzięło 34 

wystawców i odwiedziło ponad 200 osób, łącznie zaproponowano około 900 

wolnych miejsc pracy, 

• urząd pracy w roku 2019 kontynuował współpracę z lokalnymi gazetami, 

takimi jak „Gazeta Pszczyńska”, „Głos Pszczyński”, „Echo” gdzie 

zamieszczane były oferty pracy trudne do realizacji. Wszystkie oferty pracy 

udostępniane były w Centralnej Bazie Ofert Pracy, która powstała w ramach 

wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (oferty.praca.gov.pl),  

• zorganizowano Forum Przedsiębiorców, które było okazją do skonsultowania 

ważnych zagadnień z kluczowymi partnerami rynku pracy. W ramach 

spotkania odbył się cykl wykładów m.in. z zakresu nowych przepisów 

dotyczących przechowywania akt pracowniczych, nowelizacji przepisów 

podatkowych, możliwości wchodzenia na rynki zagraniczne czy warunków 

wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju, 

• realizacja pilotażowego projektu pn. „Planowanie karier edukacyjnych  

i zawodowych – Trafny Wybór – Powiat Pszczyński”. Deklarację podpisały 

szkoły działające na terenie powiatu pszczyńskiego, w tym również te, które 

nie podlegają pod powiat. W projekcie uczestniczyło 77 uczniów, 

• otwarcie Punktu Doradczego ds. Zatrudnienia Cudzoziemców” w powiecie 

pszczyńskim. To jeden z pierwszych takich punktów na Śląsku. Pracodawcy 

planujący zatrudnić u siebie cudzoziemca, jak również sami cudzoziemcy, 

chcący osiedlić się na terenie naszego powiatu mogli uzyskać kompleksową 

informację. W 2019 roku w ramach punktu z konsultacji skorzystało 21 osób, 

http://www.psz.praca.gov.pl/
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• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w 2019 r. po raz piąty brał udział  

w realizacji badania „Barometr zawodów”. Barometr zawodów to 

krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody, 

• w 2019 roku w ramach zawiązanej w powiecie pszczyńskim  Powiatowej 

Synergii Rozwoju Zawodowego zorganizowano Powiatowy Tydzień Kariery,  

w obchody włączyły się 34 instytucje i placówki z terenu powiatu. Połączenie 

sił w realizacji wspólnego przedsięwzięcia zaowocowało w 2019 roku 

organizacją około 77 inicjatyw, a w tym m.in: 

1. warsztaty z doradcami zawodowymi i psychologami, 

2. wizyty studyjne uczniów w zakładach pracy, 

3. spotkania z przedstawicielami zawodów,  

4. projekcje filmów szkoleniowych, 

5. konkursy plastyczne, konkursy kulinarne, 

6. przygotowanie gazetek i plakatów z zakresu poradnictwa zawodowego, 

spotkania z ekspertami rynku pracy i lokalnymi pracodawcami. 

Na podstawie raportów członków Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego 

dot. realizacji przedsięwzięć w ramach Powiatowego Tygodnia Kariery 2019 

oraz list obecności grupowych informacji zawodowych oszacowano 

orientacyjną liczbę bezpośrednich odbiorców – 3000 osób, 

• organizacja kolejnej gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” - wydarzenie było 

kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy, poświęconych aktywności zawodowej kobiet. Ideą 

przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na problemy kobiet na lokalnym rynku 

pracy, jak również wspieranie i promowanie aktywnych postaw społecznych, 

kulturalnych i zawodowych wśród kobiet naszego regionu. W roku 2019 

spośród zgłoszonych 20 nominacji Kapituła przyznała odznaczenie  

w kategorii: Kobieta Społeczna, Kobieta Obyczajów i Tradycji, Kobieta Sztuki  

i Kultury, Kobieta Biznesu, Kobieta Ziemi Pszczyńskiej, 

• organizacja spotkań informacyjnych dla pracodawców i przedsiębiorców oraz 

osób bezrobotnych. 
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9. Rolnictwo i ochrona środowiska 

 

Do zadań powiatu z zakresu ochrony środowiska należą przede wszystkim 

zadania wynikające z obowiązujących przepisów o charakterze zobowiązaniowo – 

reglamentacyjnym, ustalanym poprzez decyzje administracyjne, określające zakres 

obowiązków dla podmiotów korzystających ze środowiska lub na nie 

oddziaływujących. W szczególnych przypadkach adresatem tych decyzji jest osoba 

fizyczna. Decyzje te dotyczą przede wszystkim spraw związanych z emisją gazów  

i pyłów do powietrza, wytwarzaniem odpadów, udzielaniem zezwoleń na 

gospodarowanie odpadami, czy też wydawaniem decyzji zezwalających na usuwanie 

drzew i krzewów z gruntów stanowiących własność gmin. Ponadto do zadań powiatu 

należą zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze czy pełnienia 

przez starostę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

Ponadto wydaje karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego, prowadzi rejestrację 

sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb oraz rejestr zwierząt należących do 

gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 

Europejskiej.  

Ilość spraw prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie w 2019 roku obrazuje poniższa 

tabela: 

 

Tabela nr 5: Ilość spraw prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie w 2019 roku. 

 

Sprawy 

z zakresu 

ustawy 

o rybactwie 

śródlądowym 

 

Sprawy 

z zakresu 

ustawy 

prawo 

ochrony 

środowiska 

 

Sprawy 

z zakresu 

ustawy 

o odpadach 

 

Sprawy z 

zakresu 

ustawy 

o ochronie 

przyrody 

Sprawy z zakresu 

prawa 

geologicznego 

i górniczego oraz 

ustawie 

o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Sprawy  

z zakresu 

ustawy 

o  lasach 

(w tym ilość 

wydanych 

zaświadczeń) 

 

224 

 

87 

 

29 

 

211 

 

338 

 

 

857 
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W 2019 roku w ramach wykonywania zadań z administracji rządowej powiat 

pszczyński przeprowadził 12 postępowań w sprawie zatwierdzania i przyjmowania 

zgłoszeń projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. Zgromadził 

także 35 dokumentacji geologicznych w ramach prowadzonego powiatowego 

archiwum geologicznego (z ustawy prawo geologiczne i górnicze). W 2019 roku 

prowadzono 288 postępowań dotyczących uzgadniania warunków zabudowy oraz 

inwestycji celu publicznego, a także opiniowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin  

i wód podziemnych. 

W roku 2019 zostało podpisane porozumienie z nadleśniczym Lasów 

Państwowych w Kobiórze na wykonywanie części zadań z zakresu nadzoru  

w imieniu Starosty Pszczyńskiego nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

Państwa (ustawa o lasach). Koszt poniesiony z budżetu powiatu z tego tytułu w roku 

2019 wyniósł 33.630,00 zł. 

W 2019 roku w granicach powiatu pszczyńskiego wydzielono siedem obwodów 

łowieckich polnych, które wydzierżawiane są kołom łowieckim. Wysokość czynszów 

dzierżawnych za rok 2019 wyniosła 7.721,41 zł z czego 6.694,11 zł przekazano na 

konta gmin (UM Pszczyna, UG Pawłowice, UG Suszec, UG Goczałkowice-Zdrój, 

UG Miedźna, UM Żory, UM Czechowice-Dziedzice, UG Bestwina, UG Wilamowice, 

UM Brzeszcze, UG Bojszowy, UM Strumień, UG Zebrzydowice, UM Jastrzębie 

Zdrój), a 1.027,30 zł przekazano na konto Nadleśnictwa Kobiór, Ustroń i Rybnik. 

Z zadań własnych powiat zrealizował:   

• z Ustawy Prawo ochrony środowiska: 

− w zakresie dot. pozwoleń zintegrowanych wydano dwie decyzje 

zmieniające dotychczasowe pozwolenia zintegrowane oraz trzy 

zaświadczenia dla prowadzących instalacje spalające paliwa stałe, 

− decyzje dot. pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza (wydano jedno 

pozwolenie, cztery decyzje zmieniające wcześniej wydane pozwolenia, 

stwierdzono wygaśnięcie jednej decyzji), 

− decyzje dot. pozwoleń na wytwarzanie odpadów (wydano dwie decyzje 

zmieniające już uzyskane pozwolenia oraz jedną decyzję o umorzeniu 

postępowania w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Ponadto 
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przekazano jedno postępowanie na podstawie art. 65 k.p.a. do rozpatrzenia 

przez inny organ), 

− decyzje wynikające  przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających 

uzyskania pozwolenia (61 zgłoszeń),  

− opinie i postanowienia dot. ustalania opłaty za gospodarcze korzystanie  

ze środowiska dla obiektów starostwa i przekazywanie informacji w tym 

zakresie marszałkowi województwa śląskiego, sprawozdania z realizacji 

programu ochrony powietrza, uzgadniania warunków zabudowy oraz 

inwestycji celu publicznego, a także opiniowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi (wydano dziesięć opinii i 278 postanowień 

uzgadniających), 

• z Ustawy o odpadach: 

− w roku 2019 r. wydano 14 decyzji (w tym cztery decyzje zmieniające 

uzyskane zezwolenia na przetwarzanie odpadów, osiem decyzji 

stwierdzających wygaszenie posiadanych zezwoleń z gospodarki 

odpadami, dwie decyzje o umorzeniu postępowania jako 

bezprzedmiotowe). W przypadku jednego postępowania przekazano je, na 

podstawie art. 65 k.p.a. do rozpatrzenia przez inny organ, natomiast  

w dwóch przypadkach, z uwagi na brak uzupełnienia braków formalnych 

wniosku pozostawiono je bez rozpatrzenia, 

− udzielono jednej odpowiedzi na zapytanie dot. gospodarki odpadami oraz 

sporządzono zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości 

wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami za rok poprzedni, do marszałka województwa śląskiego, 

− wydano w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych trzy 

postanowienia określające wysokość zabezpieczenia roszczeń, 

• z Ustawy o ochronie przyrody: 

− prowadzono 106 postępowań zakończonych wydaniem zezwoleń na 

usunięcie drzew i/lub krzewów rosnących na gruntach stanowiących 

własność gmin, wydano sześć decyzji stwierdzających wygaśnięcie 

wydanego wcześniej zezwolenia, zmieniono sześć wcześniej wydanych 

decyzji,  
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− przyjęto siedem zgłoszeń dot. usunięcia złomów i wywrotów z gruntów 

stanowiących własność gmin,  

− przyjęto sześć informacji o wykonaniu nasadzeń zgodnie z wcześniej 

wydanymi decyzjami,  

− wpisano do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 50 

gatunków, dokonano trzech zmian w rejestrze, osiem gatunków wykreślono, 

wydano dwa zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru zwierząt  

i jedno zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru zwierząt; prowadzono jedno 

postępowanie poprzez wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jako 

bezprzedmiotowe oraz udzielono informacji Komendzie Powiatowej Policji 

w Pszczynie czy dokonano wpisu określonego gatunku do rejestru zwierząt, 

• z Ustawy o transporcie kolejowym:  

− prowadzono osiem postępowań zakończonych wydawaniem decyzji  

w sprawie usunięcia drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów 

lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, 

• z Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: 

− zatwierdzono decyzjami trzy plany metodyki monitorowania instalacji 

posiadających zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, 

• z Ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:  

− w 2019 roku wypłacono 26.362,66 zł z przeznaczeniem na wypłaty 

miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw 

rolnych i prowadzenie uprawy leśnej właścicielom gruntów zalesionych  

w 2002 i 2003 r., 

• z Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji: 

− wprowadzono do Krajowej Bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami raport  za rok 2019 o emisji do 

powietrza z obiektów starostwa, 

• z Ustawy o rybactwie śródlądowym:  

− w roku 2019 wydano 160 nowe karty wędkarskie, 12 wtórników, dwie karty 

wędkarskie wymieniono oraz dokonano dwóch adnotacji w zakresie zmiany 
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danych w karcie wędkarskiej, dodatkowo w jednym przypadku  udzielono 

informacji innemu organowi w sprawie wydania karty wędkarskiej, 

− dokonano 23 rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 

(poprzez wydanie zaświadczenia), ponadto dokonano w trzech 

przypadkach wykreślenia sprzętu pływającego z rejestru starosty, wydano 

jedno zaświadczenie potwierdzające wyrejestrowanie sprzętu z rejestru 

oraz wydano jedną decyzję odmowną dot. udzielenia informacji publicznej 

w zakresie informacji o właścicielu porzuconej łódki z rejestru oraz 

udostępniono Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie dane ze zbioru 

danych osobowych dot. rejestru sprzętu pływającego, 

− na bieżąco współpracowano ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu 

Pszczyńskiego, powołaną do działania uchwałą Rady Powiatu 

Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku nr XXX/179/2001; w roku 2019 

w Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pszczyńskiego działało 118 

strażników, zrzeszonych w ośmiu kołach, 

• z Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 

− prowadzono jedno postępowanie dot. niewykonania obowiązku 

wynikającego z posiadanej decyzji przez podmiot gospodarczy, 

• z Ustawy o udostępnienie informacji publicznej: 

− udzielono informacji w czterech przypadkach, 

• z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie: 

− udzielono jednej informacji o środowisku i jego ochronie, 

− przeprowadzono jedno postępowanie – odpowiedź na skargę do WSA na 

bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji o środowisku  

i jego ochronie. 

 

Uproszczone plany urządzenia lasu oraz decyzje określające zadania  

z zakresu gospodarki leśnej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

są wykonywane na okres 10 lat. W roku 2019 wydano pięć decyzji oraz zlecono 

przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa dla lasów rozdrobnionych o łącznej powierzchni 16,8231 ha na 

terenie powiatu pszczyńskiego. 
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Dochody budżetu powiatu pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska  

i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze 

środowiska ponoszonych przez przedsiębiorców wyniosły 89.591,06  zł.  Ponadto do 

budżetu powiatu wpłynęły środki finansowe za wydane karty wędkarskie w wysokości 

1.770,00 zł oraz opłata za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 56.976,00 zł. 

Powiat pszczyński aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz rolnictwa. Starając się czynnie uczestniczyć w rozwiązywaniu 

bieżących problemów rolników, zorganizowano lub współorganizowano wiele 

spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla rolników i osób zamieszkujących obszary 

wiejskie. Do wydarzeń, które corocznie są organizowane należą konkursy 

kultywujące dziedzictwo kulinarne dla organizacji kobiecych działających na terenach 

wiejskich – KGW oraz Stowarzyszeń oraz współorganizacja z gminami powiatu 

pszczyńskiego dożynek gminno-powiatowych.  

W 2019 roku zorganizowano, we współpracy z gminą Pawłowice, w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Pielgrzymowicach – IV Powiatowy Konkurs Kulinarny, którego 

tematem był „Ryby i potrawy z ryb na ziemi pszczyńskiej”. Natomiast dożynki 

gminno-powiatowe odbyły się w Kobiórze. W uroczystym świętowaniu udział wzięli 

przedstawiciele samorządów i instytucji z powiatu pszczyńskiego, działacze 

społeczni, rolnicy, licznie zgromadzeni mieszkańcy. Podczas dożynek wręczono 

także wyróżnienia starosty pszczyńskiego – Żubry Pszczyńskie osobom szczególnie 

zasłużonym dla rolnictwa powiatu pszczyńskiego. 

 

10. Architektura i budownictwo 

 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w imieniu starosty 

pszczyńskiego wydaje pozwolenia na budowę i rozbiórkę, przyjmuje zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydaje 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. W 2019 r. wydawano m.in. 

pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, 

obiektów usługowych, handlowych, magazynowych, a także dot. budowy dróg czy 

sieci. W 2019 roku wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  

w Pszczynie prowadził 3098 spraw. Złożonych zostało 1566  wniosków o pozwolenie 

na budowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektów budowlanych, 61 
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wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, 905 zgłoszeń robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę oraz 566 wnioski w pozostałym zakresie.  

W 2019 r. w powiecie pszczyńskim wydano łącznie 1502 decyzje  

o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, w tym 468 decyzji o pozwoleniu na budowę  

516 nowych obiektów budowlanych (316 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 10 obiektów użyteczności publicznej, 

48 budynków gospodarczych i inwentarskich, 15 budynków przemysłowych  

i magazynowych, 10 obiektów infrastruktury transportu, 79 rurociągów, linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych). Wydano sześć decyzji na realizacje 

inwestycji drogowej. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji wyniósł 35 dni. 

 

11.  Zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie 

 

Za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu pszczyńskiego 

odpowiadają powołane do tych zadań służby, m.in. Komenda Powiatowa Policji oraz 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z siedzibami w Pszczynie, które 

swoim zasięgiem obejmują gminy Pszczyna, Pawłowice, Miedźna, Suszec, 

Goczałkowice-Zdrój i Kobiór. 

Zwierzchnictwo nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami sprawuje 

starosta pszczyński. W celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Pszczyńskiego, na płaszczyźnie której omawiane są różnorodne działania 

służb, inspekcji i straży, mające na celu zapobieganie przestępczości, ochronę 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.  

Działania powiatu pszczyńskiego w zakresie bezpieczeństwa w 2019 roku: 

− kontynuacja kampanii „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!” w ramach 

której: 

o zakupiono 12000 szt. opasek odblaskowych, ok. 400 szt. rękawów 

rowerowych za niespełna 12 tys. zł; elementy odblaskowe sukcesywnie 

rozdawane są wśród mieszkańców powiatu,  

o przeprowadzono kolejną akcję pn. „Bezpieczny wyjazd na wakacje”,  

w ramach której kierowcy samochodów osobowych i campingowych 

wyruszający na wakacje mogli bezpłatnie na jednej z czterech wybranych 
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stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie powiatu sprawdzić stan 

techniczny swojego samochodu, 

− przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie 

z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, realizujących zadania z zakresu 

służby prewencyjnej z KPP w Pszczynie za szczególne osiągnięcia w służbie  

w wysokości 5.000,00 zł, 

− przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie 

z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów służbowych  

w ramach akcji „sponsoring” w wysokości 17.500,00 zł, 

− przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej PSP w Pszczynie  

z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń, wdrażanie rozwiązań 

wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz remonty z tym związane  

w wysokości 65.000,00 zł, 

− w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskano 

dotację w wysokości 2.166.831,52 zł na realizację zadań: 

o „Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej  

w km 2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205, 

o  „Remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Łącznej w Brzeźcach w km 

0+362 do km 1+162”, 

o „Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie  

w km 0+942,50 do 1+547,5”, 

o „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej  

w Grzawie w km 0+790 do 1+400”,  

o „Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4128S 

tj. ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach w km 1+760”. 

 

W 2019 roku powiat pszczyński przeprowadził kwalifikację wojskową,  

w ramach której Powiatowa Komisja Lekarska w Pszczynie orzekała o zdolności do 

czynnej służby wojskowej  w stosunku do 607 mężczyzn oraz 22 kobiet. 85% osób 

przebadanych przed PKLek. otrzymało kat. A – zdolny do czynnej służby wojskowej. 

Pod względem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej powiat 

pszczyński uplasował się na trzecim miejscu w województwie śląskim wśród 

powiatów ziemskich. 
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W 2019 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 308 organizacji 

pozarządowych, w tym: 

• 148 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym 

OSP), 

• 44 fundacje, 

• 48 uczniowskich klubów sportowych, 

• 29 stowarzyszeń zwykłych, 

• 39 klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Działania powiatu pszczyńskiego zakresie w zarządzania kryzysowego  

 obrony cywilnej w 2019 roku: 

− zorganizowano szkolenie dla interwentów z terenu całego powiatu, z zakresu 

zasad udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym 

w wypadkach masowych i katastrofach oraz ich bliskim. Szkolenie zostało 

sfinansowane ze środków powiatu w wysokości 2.500 zł; 

− przeprowadzono dwa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, którego członkami są komendanci służb z terenu powiatu, 

kierownicy/dyrektorzy organów państwowych oraz instytucji i podmiotów 

biorących udział  w działaniach podczas zagrożeń oraz w sytuacjach 

kryzysowych. Do zadań zespołu należy m.in. przygotowywanie propozycji użycia 

sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych oraz doradzanie 

w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji 

państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych; 

− zorganizowano i przeprowadzono cztery szkolenia z zakresu zarządzania 

kryzysowego i obrony cywilnej, w których ogółem wzięły udział 73 osoby; 

− przeprowadzono kontrolę problemową realizacji zadań obrony cywilnej z zakresu 

zadań związanych z utrzymaniem stanu technicznego budowli ochronnych oraz 

dokumentacji dotyczącej tych obiektów, aktualizacji Planu Obrony Cywilnej oraz 

realizacji zadań szkoleniowych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie; 

− przeprowadzono (w dniu 16.08.2019 r.) powiatowy trening sprawności syren 

alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, 

umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 100. rocznicy wybuchu 
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Powstań Śląskich; ponadto uczestniczono w treningu wojewódzkim oraz 

krajowym; 

− zakupiono za kwotę 2.300,00 zł na  kolejny rok system e-Remiza działający we 

wszystkich jednostkach OSP na terenie powiatu pszczyńskiego. Wykorzystywany 

system e-Remiza obejmuje zarówno mobilne aplikacje na telefony komórkowe 

typu smartfon, jak i aplikację dostępną w oparciu o interfejs www wykorzystywane 

za pomocą komputerów.  W ramach swojej funkcjonalności systemu e-Remiza 

zapewnia wsparcie w organizacji powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

w zakresie: 

» natychmiastowego alarmowania osób o konieczności wyjazdu do akcji, 

» udostępniania służbie dyżurnej SK informacji i stanie gotowości operacyjnej sił 

OSP, 

» bieżącego informowania o zaangażowaniu sił i środków w akcję, 

» wykorzystania map cyfrowych – mapa hydrantów, pikietażu, 

» wykorzystania lokalizacji pojazdów i osób z użyciem GPS, 

» przesyłania zdjęć bezpośrednio z miejsca akcji, 

» tworzenia baz danych o zasobach ratowniczych i dokumentacji z prowadzonej 

działalności. 

 

− Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo przesyłało wszystkie 

otrzymane pocztą elektroniczną informacje do odpowiednich odbiorców. Były to 

m.in. ostrzeżenia, informacje o niebezpiecznych zjawiskach, codzienny biuletyn 

hydrologiczny, codzienny biuletyn hydrologiczno-meteorologiczny, dane 

zbiornikowe, depesze o opadach wód, depesze o stanach wód, prognozy pogody, 

informacje o przerwach nieplanowanych dostaw energii, raporty GPW o stanach 

zbiorników wodnych, komunikaty meteorologiczne, powiadomienia o jakości 

powietrza,  powiadomienia o ryzyku wystąpienia  lub wystąpieniu przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego lub docelowego określonego zanieczyszczenia tj. 

powiadomienia – poziom II i III). Ponadto komunikaty zostały umieszczone na 

stronie BIP lub/i na stronie powiatu. Liczba zamieszczonych komunikatów 329.  

W ramach obronności przeszkolono 53 pracowników z zakresu realizacji zadań 

obronnych. 
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12. Obsługa Mieszkańców 

 

W 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Pszczynie za pośrednictwem 

systemu elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 40804 papierowych 

dokumentów,  dodatkowo za pośrednictwem ePUAP – 1 936 dokumentów, zaś za 

pośrednictwem SEKAP – 71 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 

27 518, za pośrednictwem ePUAP – 4573 dokumentów, natomiast za pośrednictwem 

SEKAP – 25. 

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie już w poprzednich latach uruchomione 

zostały usługi, które pozwoliły usprawnić obsługę mieszkańców, m.in. funkcjonuje 

biletomat czy system e-kolejkowy, pozwalający zarezerwować miejsce w kolejce. 

 

W 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie: 

• przeciętny czas oczekiwania na rejestrację czasową pojazdu i wydanie 

decyzji wyniósł jeden dzień, 

• przeciętny czas na rejestrację stałą i wydanie dowodu rejestracyjnego oraz 

decyzji o rejestracji wyniósł do 14 dni (w zależności od wyprodukowania 

dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych), 

• profil kandydata na kierowcę można było otrzymać w dniu złożenia 

wniosku, 

• na odbiór prawa jazdy kierowcy czekali maksymalnie do siedmiu dni od 

złożenia egzaminu i uiszczenia opłaty za prawo jazdy, 

• obsługa geodety zajmowała w zależności od czynności od jednego do  

14 dni, 

• obsługa klienta w wydziale geodezji – jeden dzień, 

• przeciętny czas przygotowania dokumentów dla wniosku dotyczącego 

nieruchomości, przychodzącego pocztą – do czterech dni, 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej nieruchomości 

wyniósł trzy dni, 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wyniósł 

35 dni. 
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12.1. Nieodpłatna pomoc prawna  

 

Od 2016 roku powiaty zajmują się organizacją niepłatnej pomocy prawnej. 

Punkty, w których mieszkańcy otrzymują taką pomoc, znajdują się na terenie każdej 

z gmin powiatu pszczyńskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy.  

W 2019 r. udzielono 1278 porad prawnych w całym powiecie pszczyńskim,  

z czego:  

1) 676 porad w punkcie zlokalizowanym w Pszczynie,  

2) 186 porad w punkcie zlokalizowanym w Pawłowicach,  

3) 92 porad punkcie zlokalizowanym w Kobiórze,  

4) 78 porad w punkcie zlokalizowanym w Suszcu,  

5) 73 porad w punkcie zlokalizowanym w Goczałkowicach-Zdroju,  

6) 173 porad w punkcie zlokalizowanym w Woli.  

 

Do końca 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przysługiwało osobie uprawnionej, która nie była w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

składała pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej. Oświadczenie składało się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

W 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania administracji 

rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.  

 

13. Sport i kultura 

13.1. Sport 

 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie jest jednostką 

organizacyjną powiatu pszczyńskiego. Ośrodek zarządza czterema obiektami 

sportowymi: halą sportową, kompleksem „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”, boiskiem 

piaskowym oraz siłownią zewnętrzną. Wszystkie obiekty położone są  

w bezpośrednim sąsiedztwie. Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe poprzez 
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organizowanie bądź współorganizowanie zawodów we wszystkich wiodących 

dyscyplinach sportowych (we współpracy z organizacjami pozarządowymi), a także 

prowadzenie ligowych rozgrywek amatorskich, sekcji sportowych, współzawodnictwa 

szkolnego, organizowanie innych form aktywnego spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców powiatu, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież. Ośrodek 

zarządza parkingami oraz przyległymi terenami zielonymi.  

W 2019 roku z obiektów sportowych skorzystało w sumie 83 552 osób. Na tę 

liczbę składa się: 38 282 użytkowników hali sportowej (w tym 6 000 użytkowników 

antresoli), 38 282 użytkowników boiska piłkarskiego „Orlik” (w tym 2 000 

użytkowników boiska wielofunkcyjnego „Orlik”), 680 użytkowników boisk piaskowych. 

Powyższe liczby obejmują uczestników wszystkich zajęć (lekcje wychowania 

fizycznego, treningi, zawody, turnieje, itp.), jakie odbywają się w hali POSiR, na 

boiskach kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” i boiskach 

piaskowych. Nie uwzględniają osób niebiorących czynnego udziału w zajęciach 

(kibice, osoby niećwiczące, itp.). 

W 2019 roku Ośrodek zorganizował bądź był współorganizatorem 60 wydarzeń 

sportowych, w których wzięło czynny udział około 9 200 miłośników sportu i rekreacji 

(szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela). 

Przy Ośrodku funkcjonuje Szkółka Siatkówki Dziewcząt skupiająca 100 

zawodniczek, występujących w rozgrywkach dziecięcych, młodzieżowych 

(młodziczki, kadetki) oraz seniorskich (I Liga Śląska Siatkówki Kobiet). Organizowane 

są także zajęcia aerobiku, w których w zeszłym roku wzięło udział  

1 750 osób. 

W hali sportowej odbywały się również imprezy kulturalne i targowe. 

 

Tabela nr 6: Imprezy organizowane, współorganizowane lub odbywające się 

w obiektach POSiR Pszczyna. 

Imprezy organizowane, 
współorganizowane lub odbywające się 

w obiektach POSiR Pszczyna 

  

Nazwa imprezy dyscyplina ilość uczestników 

Styczeń   

Turniej Finałowy KMPP w Futsalu Futsal 215 

XX Noworoczny Turniej Badmintona Badminton 200 

Mecze: PLKS Pszczyna Siatkówka 60 
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Imprezy organizowane, 
współorganizowane lub odbywające się 

w obiektach POSiR Pszczyna 

  

Nazwa imprezy dyscyplina ilość uczestników 

Turniej Młodzików o Puchar Dyrektora MORiS Futsal 80 

Turniej Pszczyńskich Drużyn MORiS Futsal 100 

Mecze: UKS Centrum (II Liga) Siatkówka 60 

  razem 715 

Luty   

Mecze: UKS Centrum juniorki, kadetki Siatkówka 90 

Ferie z POSiR-em „Przybij Piątkę" Siatkówka, 
Futsal, Piłka 

Nożna, 
Koszykówka 

970 

Turniej o Puchar MLF Futsal 80 

Turniej o Puchar Ligi Futsalu Futsal 90 

Mecz: PLKS Pszczyna Siatkówka 30 

  razem 1260 

Marzec   

Mecz: UKS Centrum (II Liga) Siatkówka 60 

Turnie Piłki Nożnej Oldbojów (MORiS) Futsal 80 

Mistrzostwa Pszczyny w Futsalu OSP Futsal 80 

Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Narciarstwie Narciarstwo 85 

Polish International U-17 Badminton 300 

Mecz: PLKS Pszczyna    Siatkówka 60 

Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Tenisie 
Stołowym 

Tenis Stołowy 120 

  razem 785 

Kwiecień   

Budo Gala 2019 Sztuki Walki 130 

5. Mistrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu Pływanie 360 

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Badmintonie Badminton 60 

Pokazy Tańca (PCK-ul) Taniec 200 

  razem 750 

Maj   

Turniej Minisiatkówki Dziewcząt Siatkówka 70 

Olipiada Przedszkolaków (MORiS)   700 

Regaty Żeglarskie Żeglarstwo 40 

Mistrzostwa Wojewódzkich Sztabów Wojskowych  
w Badmintonie 

Badminton 30 

Nordic Walking wokół Zbiornika Łąckiego Nordic Walking 210 

  razem 1050 

Czerwiec   

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej Siatkówka 50 

Dzień Dziecka z Badmintonem Badminton 80 

Targi Pracy, Edukacji i Aktywności Społecznej   300 

Zakończenie rozgrywek PALP Piłka Nożna 200 

Festiwal Siatkówki: Rodzinne granie na Orliku Siatkówka 110 
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Imprezy organizowane, 
współorganizowane lub odbywające się 

w obiektach POSiR Pszczyna 

  

Nazwa imprezy dyscyplina ilość uczestników 

  razem 740 

Lipiec   

Kolarskie Kryterium Uliczne Kolarstwo 180 

Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Ziemi 
Pszczyńskiej 

Piłka Nożna 100 

Turniej Piłki Nożnej Plażowej nad Dokawą Piłka Nożna 80 

  razem 360 

Sierpień   

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Piłka Nożna 160 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w 
Siatkówce Plażowej Mężczyzn 

Siatkówka 18 

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Piłka Nożna 60 

X Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego  
w Piłce Nożnej 

Piłka Nożna 500 

  razem 738 

Wrzesień   

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Siatkówka 120 

Międzyośrodkowe Zawody Sportowe (OMBR) Wiele dyscyplin 630 

Turniej Siatkówki Młodziczek Siatkówka 40 

Grand Prix w Badmintonie Badminton 70 
 

razem 860 

Październik   

Mecze: PLKS Pszczyna Siatkówka 60 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) Siatkówka 60 

Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych   150 

Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich Siatkówka 140 

Śląska Liga Młodziczek Siatkówka   80 
 

razem 490 

Listopad   

Turniej Minisiatkówki Dziewcząt Siatkówka 50 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) Siatkówka 30 

Śląska Liga Kadetek i Młodziczek Siatkówka 70 

Grand Prix w Badmintonie Badminton 100 

Maraton Fitness z POSiR-em Fitness 60 

Mecz: PLKS Pszczyna Siatkówka 30 
 

razem 340 

Grudzień   

Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego  
w Futsalu 

Futsal 720 

Mikołajkowy Turniej Badmintona Badminton 80 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) Siatkówka 60 

Mikołajkowy Turniej Szachowy Szachy 140 

Targi Edukacji   100 
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Imprezy organizowane, 
współorganizowane lub odbywające się 

w obiektach POSiR Pszczyna 

  

Nazwa imprezy dyscyplina ilość uczestników 
 

razem 1100 
 

razem 2019 9223 

 

Tabela nr 7: Imprezy, zajęcia i rozgrywki cykliczne realizowane w 2019 roku. 

Imprezy, zajęcia i rozgrywki cykliczne 
realizowane w 2019 roku 

  

Nazwa imprezy dyscyplina ilość uczestników 

Młodzieżowa Liga Futsalu (listopad 2019 - luty 
2020 

Futsal 170 

Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice 
(listopad 2019 - luty 2020) 

Futsal 240 

Pszczyńska Amatorska Liga Piłkarska (sierpień 
2019 - czerwiec 2020) 

Piłka nożna 350 

Współzawodnictwo Sportowe Szkół 
Ponadpodstawowych 

Piłka nożna, 
siatkówka, piłka 

ręczna, 
koszykówka 

600 

Zajęcia fitness Fitness 1744 
 

razem 3104 

 

Tabela nr 8: Wykorzystanie obiektów Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Wykorzystanie obiektów Powiatowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Nazwa obiektu Liczba osób korzystających 

Hala sportowa 38 282 

Sala fitness - antresola 6090 

Boiska piaskowe 680 

Kompleks Sportowy „Orlik 2012" 38 500 

razem 83 552 

 

Sukcesy UKS Centrum działającego przy Powiatowym Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Pszczynie:  

1) Trenerzy oraz zawodniczki UKS Centrum przy POSiR Pszczyna zostali 

wyróżnieni Nagrodami Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu: Agnieszka 

Szczypka i Jarosław Płachno oraz zawodniczki: Nadia Książkiewicz, Anna 

Mieszczak, Martyna Witczak, Karolina Pustelnik, Wiktoria Puchałka i Karolina 

Szyszka, 
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2) Martyna Witczak, siatkarka UKS Centrum przy POSiR Pszczyna, została 

powołana na zgrupowanie organizowane w ramach Programu Kadra Polski 

U-14, 

3) UKS Centrum przy POSiR Pszczyna zdobył brązowy medal w 23. Bitterfled 

Wolfener Jungendpokal 2019, który rozgrywany był w niemieckim mieście 

Bitterfeld-Wolfen, 

4) Siatkarki UKS Centrum przy POSiR Pszczyna zdobyły srebrny medal 

Mistrzostw Śląska w Minisiatkówce „Czwórek" Kinder+Sport, 

5) Siatkarki UKS Centrum przy POSiR Pszczyna zajęły 8. miejsce 

w Mistrzostwach Polski w Minisiatkówce „Czwórek" Kinder+Sport, 

6) Siatkówka na Orliku „Rodzinne Granie" wśród pięciu nominowanych przez 

PZPS projektów siatkarskich. 

 

13.2. Kultura 

 

W 2019 r. powiat pszczyński był organizatorem następujących wydarzeń 

kulturalnych: 

1) XVI Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowisko”, 

2) Dzień Dziecka z Mundurem, 

3) Dożynki powiatowo – gminne w Kobiórze, 

4) „Złote Laury” Przewodniczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla 

najlepszego przedsiębiorcy powiatu w 2019 r., 

5) Zupa Wigilijna. 

 

Ponadto zorganizowano następujące wydarzenia o charakterze patriotycznym: 

1) obchody 74. rocznicy Marszu Śmierci, 

2) obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 

3) obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

4) obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

5) obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

6) „Kawa Wolności” z okazji Święta Wolności i Solidarności. 
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Dodatkowo powiat pszczyński był współorganizatorem ponad 30 przedsięwzięć 

o charakterze powiatowym. Należały do nich m.in.: 

1) współorganizacja biegu charytatywnego „Mikołaje – Aniołom” na rzecz Domu 

Kulejących Aniołów, 

2) współorganizacja z uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Cieszynie XXXII 

Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, 

3) współorganizacja ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego XV 

Ogólnopolskiego Zlotu Klubu Młodego Nauczyciela, 

4) współorganizacja pobytu w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”  

w Pszczynie, gości z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Klein Rönnau, 

5) współorganizacja z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej Przeglądu 

Zespołów Ludowych „Spotkania pod Brzymem”,  

6) współorganizacja z Pszczyńskim Klubem Tenisowo – Narciarskim Greg Team 

Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim,  

7) współorganizacja z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża 

Różańcowa XVI Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2019, 

8) współorganizacja z Regionalna Izba Gospodarczą Koncertu Papieskiego, 

9) współorganizacja z Ligą Obrony Kraju Klub Motorowy przy ZMGm Pszczyna 

XXXVI Samochodowego Rajdu Uśmiechu na rzecz podopiecznych Centrum 

Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”,  

10)  współorganizacja z Muzeum Zamkowym w Pszczynie „Wieczorów 

u Telemanna”. 

 

Starosta pszczyński objął swoim honorowym patronatem ponad 10 inicjatyw. 

Należały do nich m.in.: 

1) VI Ogólnopolski Krasomówczy Konkurs Przewodnicki o tytuł „Przewodnik – 

Krasomówca”, organizowany przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, 

2) 25. edycja zlotu młodzieży wolnej od nałogów i nie obyczajowych zachowań  

„Mokre Stopy”, 

3) III Rodzinny Bieg Charytatywny w Jankowicach, 

4) Gala „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” organizowana przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Pszczynie, 
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5) Targi Pracy i Kariery organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Pszczynie, 

6) Marsz dla Życia i Rodziny organizowany przez Parafię pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie. 

W 2019 r. przyznano Żubra Starosty Pszczyńskiego: 

1) dla Mirosławy Gruszczyk za życzliwość okazaną drugiemu człowiekowi  

i promowanie wzorowej postawy obywatelskiej (wnioskodawca starosta 

pszczyński), 

2) dla Chóru Mieszanego Harmonia za 100 - letnią działalność chóru oraz 

krzewienie kultury regionu i promocję Ziemi Pszczyńskiej. 

 

W 2019 r. przyznano Statuetkę Żubra Pszczyńskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu dla Anny Hat – Hassa za nieustanne pielęgnowanie idei sportu 

i aktywności fizycznej wśród Mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego (wnioskodawca 

Powiatowy Ośrodek Sportu i rekreacji w Pszczynie).   

W 2019 r. przyznano Statuetkę Żubra Pszczyńskiego w dziedzinie kultury 

i sztuki dla Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Kole Związku 

Górnośląskiego w Suszcu za 20 lat krzewienia kultury regionu oraz promowania 

Ziemi Pszczyńskiej (wnioskodawca: radny Rady Powiatu Pszczyńskiego Wojciech 

Lala).  

W 2019 r. przyznano dwa medale za „Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego 

Dawidowi Godźkowi i Szymonowi Godźkowi z Suszca, których pasją są ewolucje 

akrobatyczne na rowerach. Długa lista ich sukcesów sprawia, że są szczególnymi 

ambasadorami powiatu pszczyńskiego, przyczyniając się do promocji powiatu na 

arenie międzynarodowej. 

W 2019 r. w ramach serii wydawniczej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej wydano 

pracę zbiorową „Jest taka szkoła… 20-lecie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Pszczynie”. Było to 15. wydawnictwo w ramach w/w cyklu. 

W dniach 17 – 21 stycznia 2019 r. powiat pszczyński wspólnie z partnerskim 

powiatem Anhalt- Bitterfeld uczestniczył w Międzynarodowych Targach Produktów 

Regionalnych Green Week w Berlinie. 
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Od listopada 2014 r. na dworcu PKP w Pszczynie działa Powiatowy Punkt 

Informacji Turystycznej. W 2019 r. w punkcie obsłużono ok. 1300 turystów, którym 

wydano nieodpłatnie ok. 3500 materiałów promujących region. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w trybie art. 19a Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zrealizowano 12 zadań 

publicznych, na których cel powiat pszczyński przekazał łącznie 10.950,00 zł, w tym:  

1) pięć zadań zostało zrealizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, wzięło w nich udział około 900 osób. Były to 

m.in. takie zadania, jak: 

a) organizacja imprezy artystycznej w ramach 9. finału WOŚP w Kobiórze 

przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, 

b) prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days przez 

Centrum Społecznego Rozwoju,  

c) 100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego przez Związek Górnośląski 

Koło Suszec, 

d) Organizacja imprezy Dzień Dziecka w Skansenie przez Agencję Rozwoju  

i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. 

2) siedem zadań zostało zrealizowanych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, wzięło w nich udział prawie 400 osób. 

Były to m.in. takie zadania, jak: 

a) organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością, 

realizowanych przez  Stowarzyszenie „Razem” dla Dzieci i Młodzieży  

z Niepełnosprawnościami, 

b) udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych 

realizowane przez Klub Sportowy Warszowice, 

c) Organizacja Turnieju Piłkarskiego o Puchar Czesława Czerwionki w Łące, 

realizowanego przez LKS Łąka. 

 

W 2019 r. ogłoszono pięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych powiatu pszczyńskiego: 

1) dwa konkursy w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego - w powyższym zakresie zrealizowano siedem zadań publicznych, 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 100 

  

na których cel przekazano 16.000,00 zł brutto. W zadaniach wzięło udział ponad 

3600 osób. Były to m.in: 

a)  organizacja IV Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Fotografii Ojczystej  

w Goczałkowicach-Zdroju przez  „Przeciw Nicości” - Stowarzyszenie 

Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego, 

b) organizacja 17. edycji festiwalu „Reggae w Stodole” przez Kobiórską 

Inicjatywę Kulturalną, 

c) organizacja zajęć „Z tradycji czerpiemy siłę - czyli powrót do hafciarstwa na 

Ziemi Pszczyńskiej”, realizowanych przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej sp. z o.o. 

2)  jeden konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  

w powyższym zakresie zrealizowano dziewięć zadań publicznych, na których cel 

przekazano 33.000,00 zł brutto. W zadaniach wzięło udział prawie 1300 osób. 

Były to m.in.: 

a) tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu 

poprzez uprawianie wspinaczki, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowo 

- Turystyczny "Diablak", 

b)  tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu pszczyńskiego udziału  

w zajęciach o charakterze sportowym z elementami systemów walki przez 

Instytut Sportów i Systemów Walki, 

c) Dziecięcy Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa UKS Warszowice połączony  

z festynem rodzinnym realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy 

Warszowice.  

3) dwa konkursy w zakresie turystyki i krajoznawstwa - w powyższym zakresie 

zrealizowano siedem zadań publicznych, na których cel przekazano 10.000,00 zł 

brutto. W zadaniach wzięło udział ponad 650 osób. Były to m.in.: 

a) tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu 

poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych realizowanych 

przez Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny „Diablak”  

z Pszczyny, 

b) XX Rajd Górski Pieszy dla młodzieży powiatu pszczyńskiego realizowany, 

przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, 
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c) Wędrówki „Wichury” z Ojcem Pio realizowane przez Szkolny Klub Sportów 

i Turystyki Górskiej i Nizinnej „Wichura" z Pszczyny, 

4) otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2019 r., 

5) Na podstawie  uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego udzielono dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu 

pszczyńskiego: 

a) uchwałą  nr V/51/19  Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji  

w wysokości 19.000 zł Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Jakuba Apostoła 

Starszego w Wiśle Małej na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych w kościele pw. św. Jakuba Apostoła 

Starszego w Wiśle Małej, 

b) uchwałą nr V/52/19 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 10.000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej 

w Pszczynie-Stara Wieś na dofinansowanie robót budowlanych polegających 

na remoncie dachu w budynku zabudowań plebańskich przy kościele pw. św. 

Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Stara Wieś, 

c) uchwałą nr V/53/19 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 10.000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja w Łące  na 

dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich krzyża z wieży 

dzwonnicy i wieży kościoła pw. św. Mikołaja w Łące,  

d) uchwałą nr V/54/19 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 10.000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej 

w Brzeźcach na dofinansowanie prac konserwatorskich zespołu brzmieniowego 

organ pneumatycznych - etap I w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej 

w Brzeźcach, 

e) uchwałą nr V/55/19 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 5.000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marcina w Ćwiklicach 

na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - 2 figury 

aniołów w kościele pw. św. Marcina w Ćwiklicach, 
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f) uchwałą nr V/56/19 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. udzielono dotacji 

w wysokości 5.000 zł Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. 

w Pszczynie na dofinasowanie prac konserwatorskich w Skansenie Zagroda 

Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie przy Spichlerzu z Rudołtowic. 

 

14.  Pomoc konsumentom 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie w roku 2019 udzielił 2417 

porad w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie w roku 2019 

wpłynęło 357 pisemnych wniosków o  poradę, pomoc prawną, pomoc  

w sporządzeniu pisma oraz o podjęcie interwencji. W oparciu o złożone wnioski 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie w roku 2019 prowadził 343 

postępowania.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie kontynuował współdziałanie  

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim Inspektoratem 

Inspekcji Handlowej w Katowicach oraz Krajową Radą Rzeczników Konsumentów, 

na bieżąco przekazując problemy w zakresie ochrony praw konsumentów.   

Podejmował również działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Zwyczajowo działania te realizowane były zarówno w drodze indywidualnych 

kontaktów rzecznika z konsumentami, jak i poprzez kolportaż odpowiednich 

materiałów informacyjnych. Zorganizowane zostały dwa dwugodzinne spotkania ze 

studentami Uniwersytetu III wieku oraz  seniorami należącymi do Klubu Seniora przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie. Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Pszczynie brał również udział  w  wydarzeniach organizowanych   

w ramach „ Dni Seniora” w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w Pszczynie, które odbyły się w dniu 23 października 2019 r. 

W zakresie edukacji konsumenckiej w szkołach  w  roku 2019  Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w Pszczynie, w ramach zawartego porozumienia   

o współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema  

w Pszczynie, podczas dwugodzinnego  spotkania z uczniami przypomniał 

o zasadach bezpiecznego dokonywania zakupów w sieci i podstawowych zasadach 

reklamacji.  
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IV. Informacja o stanie mienia powiatu 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat pszczyński był właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni 114,3542 ha oraz o łącznej wartości 35.411.392,06 

złotych (w tym zaliczono drogi powiatowe). W ciągu roku powierzchnia gruntów, co 

do których powiatowi przysługiwały prawa własności wzrosła o 35,5243 ha 

(o wartości 9.581.727,78 złotych).  

W roku 2019 r. powiatowi pszczyńskiemu przysługiwały prawa użytkowania 

wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 0,8997 ha, ich wartość wynosiła 

337.029,00 złotych. Ilość gruntów w trakcie roku nie zmieniła się. 

Powiat pszczyński posiadał prawa własności budynków o łącznej powierzchni 

57 237 m2 i wartości 71.670.389,76 złotych. W trakcie roku 2019 wartość budynków 

wzrosła o kwotę 16.251.676,75 złotych. 

W 2019 r. powiat pszczyński nie zbywał oraz nie nabywał nieruchomości przez 

przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowych albo oddanie ich w użytkowanie wieczyste. 

Powiat pszczyński nabywał wyłącznie  nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe 

w wyniku stosownych decyzji administracyjnych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat pszczyński posiadał 38 801 udziałów  

o wartości 3.880.100,00 złotych w spółce Centrum Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o. w Woli.  

Powiat posiada także 562 udziały o wartości 281.000,00 złotych w Agencji 

Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o. w Pszczynie.  

 

V. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

 
W Starostwie Powiatowym w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2019 r. 

zatrudnione były 152 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 150,5 etatu. W ciągu 

roku przeprowadzono nabór na sześć wolnych stanowisk urzędniczych, powstałych 

w wyniku ruchów kadrowych (m.in. przejście pracowników na emeryturę). 

Pracownicy administracji samorządowej w Starostwie Powiatowym  

w Pszczynie oraz jednostkach organizacyjnych mieli możliwość podnoszenia swoich 

kwalifikacji między innymi poprzez: 
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1) udział w szkoleniach i seminariach dotyczących zagadnień związanych ze 

zmieniającymi się rozporządzeniami czy ustawami – w 2019 roku pracownicy 

starostwa uczestniczyli w 127 szkoleniach,  

2) udział w komisjach, spotkaniach, konsultacjach, zebraniach czy forach 

przedmiotowych – 115 delegacji, 

3) korzystanie ze studiów podyplomowych i/lub szkoleń dofinansowanych ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – z tej możliwości skorzystało 

17 osób. 

 

Poziom zatrudnienia oraz udział w szkoleniach pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych powiatu pszczyńskiego określa poniższe zestawienie.  

 

Tabela nr 9: Poziom zatrudnienia oraz udział w szkoleniach pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu pszczyńskiego. 

Lp. Jednostka 
organizacyjna 
powiatu 
pszczyńskiego 

Poziom zatrudnienia 
w przeliczeniu na 
pełne etaty  
stan na dzień 
31.12.2019 roku 

Udział 
pracowników 
w szkoleniach 
indywidualnych 
(osoby) 

Udział 
pracowników 
w szkoleniach 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
Szkoleniowego 
(osoby) 

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pszczynie 

 
13 etatów 

8 - 

2. Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Przystań” 

20,5 etatu 18 osób 
- dodatkowo 3 
szkolenia dla 
całej kadry 

- 

3. Organizator 
Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej 

9,5 etatu 11 - 

4. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pszczynie 

22 etaty 4 7 
 

5. Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie 

42 etaty 60 - 
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VI. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

 

W 2019 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła 137 uchwały. Sposób ich 

realizacji obrazuje poniższa tabela.  

 

Lp. Jednostka 
organizacyjna 
powiatu 
pszczyńskiego 

Poziom zatrudnienia 
w przeliczeniu na 
pełne etaty  
stan na dzień 
31.12.2019 roku 

Udział 
pracowników 
w szkoleniach 
indywidualnych 
(osoby) 

Udział 
pracowników 
w szkoleniach 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
Szkoleniowego 
(osoby) 

6. Powiatowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji  

12 etatów 7  - 

7. Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

25,5 etatu 20 - 

8. Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej  

12,69 etatu 11 - 

9. Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 

 
80,56 etatu 

25 osób 
- dodatkowo 4 
szkolenia dla 
całej kadry 

- 
 

10. Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 

159,25 etatu 50 - 

11. Zespół Szkół nr 3 
Specjalnych 

89 etatów 64  12 

12. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Pszczynie 

51,2 etatu 86 - 

13. Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcących 
w Woli 

22,25 etatu 7 - 

14. Samodzielny 
Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie 

 
4,75 etatu 
 

 
- 

 
- 
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Tabela nr 10: Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego.  

L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

1. 23.01.2019 IV/26/19 przejęcia do 
prowadzenia  
z dniem 1 września 
2019 r. III Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Pszczynie  

Uchwała zmieniona uchwałą Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
27 lutego 2019 r. 

2. 23.01.2019 IV/27/19 zamiaru 
przekształcenia IV 
Liceum 
Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki w Pszczynie 

Pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. 
zawiadomiono Śląskiego Kuratora 
Oświaty o zamiarze 
przekształcenia IV Liceum 
Ogólnokształcącego, Technikum nr 
3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 
wchodzących w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
oraz Technikum nr 1 i Branżowej 
Szkoły I stopnia nr 1 wchodzących 
w skład Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1. Informację w tej 
sprawie przesłano również 
rodzicom uczniów ww. szkół. 
Ponadto uchwały przekazane 
zostały do zaopiniowania 
związkom zawodowym.        

3. 23.01.2019 IV/28/19 zamiaru 
przekształcenia 
Technikum nr 3 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 
im. Karola Miarki  
w Pszczynie 

 

4. 23.01.2019 IV/29/19 zamiaru 
przekształcenia 
Branżowej Szkoły  
I stopnia nr 2 
wchodzącej w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki w Pszczynie  

 

5. 23.01.2019 IV/30/19 zamiaru 
przekształcenia 
Technikum nr 1 
wchodzącego w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 im. 
Generała Józefa 
Bema w Pszczynie  

 

6. 23.01.2019 IV/31/19 zamiaru 
przekształcenia 
Branżowej Szkoły 
I stopnia nr 1 
wchodzącej w skład 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 im. 
Generała Józefa 
Bema w Pszczynie 

7. 23.01.2019 IV/32/19 powierzenia Miastu 
Tychy zadania 
dotyczącego 
nauczania religii 
Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego 

W dniu 11 czerwca 2019 r. 
podpisane zostało porozumienie 
o powierzeniu Miastu Tychy 
zadania z zakresu nauczania religii 
Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego   

8. 23.01.2019 IV/33/19 zmiany uchwały nr 
XXXI/244/2005 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego                  
z dnia 18 maja 2005 
roku w sprawie 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli 
realizujących  
w ramach stosunku 
pracy obowiązki 
określone dla 
stanowisk o różnym 
tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
pedagogów  
i psychologów 
zatrudnionych  
w szkołach  
i placówkach 
prowadzonych przez 
Powiat Pszczyński 
 

Uchwała stanowi podstawę 
ustalenia tygodniowego pensum 
dla terapeutów pedagogicznych. 

9. 23.01.2019 IV/34/19 desygnowania 
delegata na 
Zgromadzenie 
Ogólne Związku 
Powiatów Polskich 

Desygnowano delegata powiatu 
pszczyńskiego na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów 
Polskich w osobie starosty 
pszczyńskiego. 

10. 23.01.2019 IV/35/19 ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego na rok 
2019 
 
 
 

Od 1 lutego 2019 r. obowiązywał 

ustalony uchwałą rozkład godzin 

pracy oraz harmonogram dyżurów 

nocnych aptek na 2019 rok.  

Uchwała niniejsza zmieniona 

została uchwałą Rady Powiatu 

Pszczyńskiego z dnia 27 marca 

2019 r. 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

 

 11. 23.01.2019 IV/36/19 przekazania środków 
finansowych dla 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej  
w Pszczynie  
z przeznaczeniem                             
na doposażenie 
pomieszczeń, 
wdrażanie rozwiązań 
wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energii oraz remonty 
z tym związane 
 

Na podstawie umowy z dnia 24 

stycznia 2019 r.  przekazano kwotę 

65.000 zł na doposażenie 

pomieszczeń Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, wdrażanie rozwiązań 

wykorzystujących odnawialne 

źródła energii oraz remonty z tym 

związane.  

12. 23.01.2019 IV/37/19 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz 
Organizatora 
Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej                                     
w Pszczynie   

Rozpatrując niniejszą skargę Rada 

Powiatu sformułowała wniosek do 

Starosty Pszczyńskiego jako 

przełożonego służbowego 

jednostek objętych skargą. 

Realizując powyższą uchwałę 

Starosta Barbara Bandoła 

przeprowadziła rozmowę  

z kierownikami PCPR i ORZP, 

podczas której szczegółowo 

przeanalizowała zaistniałą sytuację 

i zwróciła uwagę oraz wskazała na 

zasadność wprowadzenia 

odpowiednich narzędzi 

usprawniających komunikację oraz 

współpracę z rodzicami dzieci  

i rodzinami zastępczymi.  Starosta 

zobowiązała również kierowników                               

do uczestniczenia na każdym 

etapie postępowania w sytuacji 

rozpatrywania skarg dot. 

działalności jednostek im 

podległych.       

 

13. 23.01.2019 IV/38/19 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Powiatowego 
Zarządu Dróg                         
w Pszczynie  

W dniu 25 stycznia 2019 r. 
przekazana została skarżącemu 
informacja o sposobie załatwienia 
skargi.   
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

14. 23.01.2019 IV/39/19 rozpatrzenia petycji 
mieszkańców 
sołectwa Ćwiklice  

Pismem przewodniczącego Rady 

Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 

stycznia 2019 r. poinformowano o 

sposobie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców sołectwa Ćwiklice.  

15. 23.01.2019 IV/40/19 niedochodzenia 
należności 
cywilnoprawnych 
przypadających 
Powiatowi 
Pszczyńskiemu  
i jego jednostkom 
organizacyjnym 

Uchwała stanowi podstawę 
odstąpienia od dochodzenia 
należności cywilnoprawnych, 
których kwota wraz z odsetkami 
nie przekracza 100 zł.  

16. 23.01.2019 IV/41/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 56/11/19 wprowadzone 
zostały zmiany w planie dochodów  
i wydatków budżetu. 

17. 23.01.2019 IV/42/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego                        
na lata 2019-2027 

Dokonano zmian w planie 

dochodów i wydatków Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich.      

18. 27.02.2019 V/43/19 powołania Rady 
Społecznej 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie   

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło 

się pierwsze posiedzenie Rady 

Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Pszczynie powołanej 

niniejszą uchwałą. 

19. 27.02.2019 V/44/19 poparcia Gminy 
Miedźna 
w działaniach 
zmierzających                                 
do zwolnienia  
z obowiązku zapłaty 
odsetek od nadpłaty z 
tytułu opodatkowania 
kopalnianej 
infrastruktury 
podziemnej 

Uchwałę przesłano wójtowi gminy 
Miedźna. 
 

20. 27.02.2019 V/45/19 zmiany uchwały  
w sprawie przejęcia 
do prowadzenia  
z dniem 1 września 
2019 r. III Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Pszczynie 

Przejęcie przez powiat 
prowadzenia III Liceum 
Ogólnokształcącego  
w Pszczynie planowane jest                     
od 1 września 2020 r.     

21. 27.02.2019 V/46/19 podziału środków na 
dofinansowanie 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 
zatrudnionych  

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
88/17/19 dokonano podziału 
środków dla poszczególnych szkół, 
które udzielają nauczycielom 
dofinansowania. 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

w szkołach 
i placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Powiat Pszczyński  
w 2019 roku 

22. 27.02.2019         V/47/19 wyrażenia opinii  
w sprawie przejęcia 
infrastruktury 
drogowej 

Pismem z dnia 12 marca 2019 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się 

do PKP z prośbą o przygotowanie 

projektu wstępnego porozumienia 

dot. przejęcia przez powiat 

infrastruktury drogowej w rejonie 

skrzyżowania linii kolejowej 

z drogami powiatowymi – 

ul. Główną i ul. Zimową 

w Goczałkowicach-Zdroju. Do  

chwili obecnej brak odpowiedzi na 

powyższe wystąpienie. 

23. 27.02.2019 V/48/19 udzielenia Gminie 
Pawłowice pomocy 
finansowej na 
wymianę bariery 
ochronnej na 
chodniku na barierę 
ochronną  
z zintegrowanym 
ekranem w celu 
dodatkowego 
zabezpieczenia 
pieszych przed 
upadkiem z 
wysokości na moście 
na rzece Bzianka                                               
w Pielgrzymowicach 
w ciągu ul. 
Powstańców  

Zgodnie z umową z dnia 5 marca 
2019 r.. udzielono gminie 
Pawłowice pomocy finansowej  
w kwocie 31.000 zł,  
z przeznaczeniem na wymianę 
bariery na chodniku na moście na 
rzece Bzianka  
w Pielgrzymowicach.       

24. 27.02.2019 V/49/19 przekazania środków 
finansowych na 
nagrody dla 
policjantów                      
z Komendy 
Powiatowej Policji  
w Pszczynie za 
szczególne 
osiągnięcia  
w służbie  

Na podstawie porozumienia z dnia 
13 marca 2019 r. przekazano 
środki finansowe w kwocie 5.000 zł 
na nagrody dla funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie. 

25. 27.02.2019 V/50/19 przekazania środków 
finansowych na 
współfinansowanie 
zakupu samochodów 
służbowych dla 
Komendy Powiatowej 

Zgodnie z umową z dnia 13 marca 
2019 r.  przekazana została kwota 
17.500 zł na współfinansowanie 
zakupu samochodów służbowych 
dla Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie. 
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Policji w Pszczynie  
w ramach akcji 
„sponsoring”  

26. 27.02.2019 V/51/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich, 
restauratorskich  
i robót budowlanych 
w kościele pod 
wezwaniem św. 
Jakuba Starszego 
Apostoła w Wiśle 
Małej   

Na podstawie umów z dnia 6 
marca 2019 r. przekazano dotacje  
(w łącznej kwocie 59.000 zł) na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich  
i robót budowlanych w kościele pw. 
św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Wiśle Małej, robót budowlanych 
w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Pszczynie - Stara Wieś, prac 
konserwatorskich i restauratorskich 
krzyża  z wieży dzwonnicy i wieży 
kościoła pw. św. Mikołaja w Łące, 
prac konserwatorskich zespołu 
brzmieniowego organ 
pneumatycznych w kościele pw. 
św. Marcina w Ćwiklicach oraz 
prac konserwatorskich w 
skansenie – Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej przy Spichlerzu 
z Rudołtowic. 

27. 27.02.2019 V/52/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie robót 
budowlanych 
w kościele pod 
wezwaniem św. 
Jadwigi Śląskiej  
w Pszczynie - Stara 
Wieś  

 

28. 27.02.2019 V/53/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich 
 i restauratorskich 
krzyża z wieży 
dzwonnicy i wieży 
kościoła pod 
wezwaniem św. 
Mikołaja w Łące 

 

29. 27.02.2019 V/54/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinasowanie prac 
konserwatorskich 
zespołu 
brzmieniowego organ 
pneumatycznych - 
etap I w kościele pod 
wezwaniem Matki 
Bożej Szkaplerznej  
w Brzeźcach 
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30. 27.02.2019 V/55/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich 
przy ołtarzu głównym 
- 2 figury aniołów  
w kościele pod 
wezwaniem św. 
Marcina w Ćwiklicach 

 

31. 27.02.2019 V/56/19 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich  
w skansenie-Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej  
w Pszczynie przy 
Spichlerzu 
z Rudołtowic  

 

32. 27.02.2019 V/57/19 zmiany Statutu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  

Od 25 marca 2019 r. obowiązuje 
Statut Powiatu Pszczyńskiego ze 
zmianami wprowadzonymi 
niniejszą uchwałą.   

33. 27.02.2019 V/58/19 ustalenia wysokości 
diet oraz zwrotu 
kosztów podróży 
służbowych radnego 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego  

Na podstawie uchwały od 1 marca 
2019 r. ustalana jest wysokość diet 
oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Rady Powiatu 
Pszczyńskiego.    

34. 27.02.2019 V/59/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
86/16/19 wprowadzone zostały 
zmiany w planie dochodów 
i wydatków budżetu.        

35. 27.02.2019 V/60/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego        
na lata 2019-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

36. 27.03.2019 VI/61/19 zmiany Uchwały Nr 
I/9/18 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia                       
19 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania 
Komisji Skarg, 
Wniosków 
 i Petycji Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego   

Zrealizowano 

37. 27.03.2019 VI/62/19 zmiany Uchwały Nr 
IV/35/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia  23 stycznia 
2019 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu 

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje 
zmieniony harmonogram dyżurów 
nocnych aptek na terenie naszego 
powiatu ustalony na okres do dnia 
31 grudnia 2019 r. Uchwałą 
niniejszą przyjęto również rozkład 
godzin pracy aptek, który 
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godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego na rok 
2019 

zmieniony został na podstawie 
uchwały Rady Powiatu  
z dnia 27 września 2019 r.  

38. 27.03.2019 VI/63/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Goczałkowice-Zdrój 
do przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Goczałkowice-Zdrój 

Zgodnie z umowami z dnia 10 
kwietnia 2019 r. udzielono gminom 
Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, 
Miedźna, Pawłowice, Pszczyna 
oraz Suszec pomocy finansowej 
(w łącznej kwocie 20.000 zł) do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest. 
W związku z rezygnacją przez 
Gminę Pawłowice z przyznanej 
dotacji uchylona została uchwała 
o przeznaczeniu środków na ten 
cel. W ramach pozostałej kwoty  
w wysokości 3.500 zł przekazano 
dodatkowe środki dla gmin Kobiór, 
Suszec i Goczałkowice-Zdrój 
(stosowne uchwały podjęte zostały 
na sesji Rady Powiatu w dniu 
28 sierpnia 2019 r.).   

39. 27.03.2019 VI/64/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Kobiór do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy Kobiór    

 

40. 27.03.2019 VI/65/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Miedźna do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Miedźna   

 

41. 27.03.2019 VI/66/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Pawłowice do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
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zawierających azbest 
z terenu gminy 
Pawłowice  

42. 27.03.2019 VI/67/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Pszczyna do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Pszczyna      

 

43. 27.03.2019 VI/68/19 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Suszec do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Suszec 

 

44. 27.03.2019 VI/69/19 powierzenia Gminie 
Pawłowice zadania  
z zakresu utrzymania 
dróg publicznych  

W dniu 1 kwietnia 2019 r. 
podpisane zostało porozumienie 
o powierzeniu Gminie Pawłowice 
zadania z zakresu wykaszania 
poboczy dróg powiatowych na 
terenie tej gminy. 

45. 27.03.2019 VI/70/19 zmiany Uchwały Nr 
III/23/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 12 grudnia 
2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie  
i przechowywanie 
pojazdów oraz 
wysokości kosztów  
w przypadku 
odstąpienia od 
usunięcia pojazdu  
w roku 2019  

Z uwzględnieniem wprowadzonej 
zmiany ustalana jest wysokość 
opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów 
w 2019 roku. 

46. 27.03.2019 VI/71/19 określenia zadań, na 
które przeznacza się 
środki Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w 2019 roku 

Środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznane 
naszemu powiatowi w 2019 roku 
wydatkowane zostały na realizację 
zadań określonych w uchwale. 



  Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za rok 2019 
 

DOKUMENT SPEŁNIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI. 115 

  

L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

47. 27.03.2019 VI/72/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 105/20/19 
wprowadzono zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu  

48. 27.03.2019 VI/73/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019 - 2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

49. 17.04.2019 VII/74/19 zmiany Uchwały 
Nr I/8/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
19 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego  

Zrealizowano 

50. 17.04.2019 VII/75/19 zmiany Uchwały 
Nr I/10/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
19 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania 
Komisji Finansów 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego   

Zrealizowano 

51. 17.04.2019 VII/76/19 zmiany Uchwały 
Nr I/11/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 19 listopada 
2018 r. w sprawie 
powołania Komisji 
Gospodarki, 
Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego 

Zrealizowano 
   

52. 17.04.2019 VII/77/19 zmiany Uchwały 
Nr I/12/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 19 listopada 
2018 r. w sprawie 
powołania Komisji 
Spraw Społecznych 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego  

Zrealizowano 

53. 17.04.2019 VII/78/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
121/24/19 wprowadzone zostały 
zmiany w planie dochodów 
i wydatków budżetu. 
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54. 17.04.2019 VII/79/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego  na 
lata 2019-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

55. 29.05.2019 VIII/80/19 delegowania radnych 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego do 
składu Komisji 
Bezpieczeństwa  
i Porządku Powiatu 
Pszczyńskiego na 
kadencję 2017-2020  

Zarządzeniem Starosty 
Pszczyńskiego z dnia 6 czerwca 
2019 r. dokonano uzupełnienia 
składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Pszczyńskiego o radnych 
delegowanych przez Radę 
Powiatu.   

56. 29.05.2019 VIII/81/19 uchylenia Uchwały 
Nr XXVIII/194/09 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 28.01.2009 r. 
w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania 
Stypendiów Starosty 
Pszczyńskiego  

W związku ze zmianą przepisów 
ustawy o systemie oświaty 
regulujących kwestie dot. pomocy 
materialnej dla uczniów udzielanej 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego uchylona została 
uchwała ustalająca zasady 
przyznawania dotychczasowych 
Stypendiów starosty 
Pszczyńskiego. Obecnie stypendia 
udzielane będą na podstawie 
regulaminu przyjętego uchwałą 
Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 
2019 r.    

57. 29.05.2019 VIII/82/19 zmiany uchwały 
Nr XXXI/244/2005 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 18 maja 2005 
roku w sprawie 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli 
realizujących  
w ramach stosunku 
pracy obowiązki 
określone dla 
stanowisk o różnym 
tygodniowym 
obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
pedagogów  
i psychologów 
zatrudnionych  
w szkołach 
i placówkach 

Uchwała stanowi podstawę 
ustalenia tygodniowego pensum 
dla doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez powiat.  
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prowadzonych przez 
Powiat Pszczyński 

58. 29.05.2019 VIII/83/19 zmiany uchwały 
nr XIX/153/16 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 22 czerwca 
2016 r. w sprawie 
określenia 
przystanków 
komunikacyjnych, na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego, 
których właścicielem 
lub zarządzającym 
jest Powiat 
Pszczyński oraz 
warunków i zasad 
korzystania  
z tych przystanków   

Uchwałą zaktualizowano wykaz 
przystanków udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników. 
 
 

 
59. 

 

29.05.2019 VIII/84/19 zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 
w 2019 roku 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. 
podpisana została umowa na 
zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
5.500.000 zł z bankiem 
wyłonionym po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

60. 29.05.2019 VIII/85/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 148/29/19 
wprowadzone zostały zmiany 
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

 
61. 

 

19.06.2019 IX/86/19 udzielenia Zarządowi 
Powiatu 
Pszczyńskiego 
wotum zaufania za 
2019 rok 

Po zakończeniu debaty nad 
Raportem o stanie powiatu 
pszczyńskiego za 2019 rok 
udzielone zostało Zarządowi 
Powiatu Pszczyńskiego wotum 
zaufania za 2019 rok.  

 
62. 

 

19.06.209 IX/87/19 rozpatrzenia  
i zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego Powiatu 
Pszczyńskiego wraz 
ze sprawozdaniem 
rocznym z wykonania 
budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego za 
2019 rok 

Po rozpatrzeniu sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego za 2019 rok Rada 
Powiatu udzieliła Zarządowi 
Powiatu absolutorium z tego tytułu.   

63. 19.06.2019 IX/88/19 absolutorium dla 
Zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego  
z tytułu wykonania 
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64. 
 

19.06.2019 IX/89/19 przekształcenia 
Branżowej Szkoły 
 I stopnia nr 1 
wchodzącej w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 im. 
Generała Józefa 
Bema  w Pszczynie  

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. 
nastąpiło przekształcenie 
Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 
i Technikum nr 1 wchodzących 
w skład Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 oraz Branżowej Szkoły 
I stopnia nr 2, Technikum nr 3  
i IV Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzących w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2. 
Przekształcenie związane jest 
z likwidacją oraz utworzeniem 
dodatkowych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych  
w obu szkołach. W ramach 
powyższych działań na podstawie 
decyzji Zarządu z dnia 16 lipca 
2019 r. nastąpiło również 
przekazanie prawa trwałego 
zarządu nieruchomości położonej 
w Pszczynie przy   ul. Bogedaina 
20 pomiędzy PZS nr 2 a PZS nr 1. 

65. 19.06.2019 IX/90/19 przekształcenia 
Technikum nr 1 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 
im. Generała Józefa 
Bema w Pszczynie  

 

 
66. 

 

19.06.2019 IX/91/19 przekształcenia 
Branżowej Szkoły 
 I stopnia nr 2 
wchodzącej w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki  
w Pszczynie  

 

67. 19.06.2019 IX/92/19 przekształcenia 
Technikum nr 3 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 
im. Karola Miarki  
w Pszczynie   

 

68. 19.06.2019 IX/93/19 przekształcenia IV 
Liceum 
Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład 
Powiatowego Zespołu 
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Szkół nr 2 im. Karola 
Miarki w Pszczynie  

69. 19.06.2019 IX/94/19 dostosowania nazwy 
Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Woli 
wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcących 
w Woli  

Od 1 września 2019 r. obowiązuje 
zmieniona nazwa Szkoły 
Policealnej w Woli. 

70. 19.06.2019 IX/95/19 udzielenia zgody na 
wydzierżawienie 
nieruchomości na 
czas nieoznaczony 
oraz odstąpienie od 
obowiązku 
przetargowego trybu 
zawarcia umowy 
dzierżawy 

W dniu 5 sierpnia 2019 r. 
podpisana została umowa 
określająca warunki 
wydzierżawienia spółce Centrum 
Przedsiębiorczości na czas 
nieoznaczony nieruchomości 
związanych z prowadzeniem 
Szpitala w Pszczynie.  

71. 19.06.209 IX/96/19 rozpatrzenia skargi 
na Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pszczynie 

Pismem przewodniczącego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 
czerwca 2019 r. poinformowano 
skarżącą o sposobie załatwienia 
skargi.  

72. 19.06.2019 IX/97/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu 
nr 165/32/19 wprowadzone zostały 
zmiany w planie dochodów 
i wydatków budżetu. 

73. 19.06.2019 IX/98/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

74. 19.06.2019 IX/99/19 wyrażenia sprzeciwu 
wobec likwidacji 
przez Ministra 
Sprawiedliwości  
z dniem 1 lipca 2019 
r. IV Wydziału Pracy 
Sądu Rejonowego 
 w Pszczynie  

Uchwałę przekazano Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi 
Sprawiedliwości, marszałkom 
Sejmu i Senatu RP, Posłom 
i Senatorom z okręgów 
wyborczych nr 27, 78 i 79, 
wojewodzie śląskiemu, Sejmikowi 
Województwa Śląskiego, 
prezesom Sądu Okręgowego 
w Katowicach i Sądu Rejonowego 
w Pszczynie oraz gminom naszego 
powiatu. W odpowiedzi przesłanej 
przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości poinformowano, 
że zmiana organizacyjna 
polegająca na przekazaniu do 
Sądu Rejonowego w Tychach 
rozpoznawania spraw 
pracowniczych z obszaru Sądu 
Rejonowego w Pszczynie wynikała 
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z potrzeby zapewnienia 
racjonalności struktury 
organizacyjnej Sądu Rejonowego 
w Pszczynie. Odnosząc się do 
uzasadnienia powyższej 
reorganizacji wskazano na liczbę 
spraw z zakresu prawa pracy, 
które wpłynęły do Sądu 
Rejonowego w Pszczynie w 2018 
roku oraz limit etatów 
orzeczniczych w pionie pracy tego 
Sądu. W opinii Ministerstwa 
Sprawiedliwości utrzymywanie 
funkcjonowania przedmiotowego 
wydziału pracy byłoby sprzeczne  
z zasadą optymalnego 
wykorzystania kadr sądów 
powszechnych. 

75. 28.08.2019 X/100/19 ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
ponadpodstawowych 
i specjalnych 
mających siedzibę na 
obszarze powiatu 
pszczyńskiego 
obowiązującego od 
dnia 1 września 2019 
r. 

Od 1 września 2019 r. obowiązuje 
plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych 
ustalony niniejszą uchwałą. 

 
76. 

 

28.08.2019 X/101/19 przyjęcia Lokalnego 
Programu Wspierania 
Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży  

We współpracy ze szkołami 
i innymi placówkami działającymi 
na rzecz dzieci i młodzieży 
podejmowane są działania 
związane z realizacją Programu.   

 
77. 

 

28.08.2019 X/102/19 przyjęcia regulaminu 
przyznawania 
Stypendium Starosty 
Pszczyńskiego  

Zgodnie z warunkami określonymi  
w regulaminie przyznawane są 
Stypendia Starosty Pszczyńskiego 
będące formą realizacji Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży. Z dniem 30 
września 2019 r. upłynął termin 
składania wniosków o stypendia na 
rok szkolny 2018/2019. Powołana 
została przez Zarząd komisja do 
ich rozpatrzenia.  

78. 28.08.2019 X/103/19 tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, 
psychologów, 
logopedów, 
terapeutów 
pedagogicznych, 
doradców 
zawodowych, 

Uchwała stanowi podstawę 
ustalenia pensum dla nauczycieli 
specjalistów oraz nauczycieli 
prowadzących kształcenie  
w formie zaocznej.  
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nauczycieli 
praktycznej nauki 
zawodu, nauczycieli 
prowadzących 
kształcenie w formie 
zaocznej oraz zasad 
zaliczania do wymiaru 
godzin 
poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej 

79. 28.08.2019 X/104/19 zmiany uchwały Nr 
XXXIX/309/18 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
28 marca 2018 r. w 
sprawie przyjęcia 
regulaminu 
wynagradzania 
nauczycieli, 
wychowawców  
i innych pracowników 
pedagogicznych 
zatrudnionych  
w szkołach  
i placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Powiat Pszczyński  

Zgodnie z uchwałą ustalane są 
dodatki funkcyjne za 
wychowawstwo klasy, dodatki 
funkcyjne dla dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół oraz osób 
pełniących inne stanowiska 
kierownicze. 

80. 28.08.2019 X/105/19 udzielenia zgody na 
darowiznę 
nieruchomości 
położonej w obrębie 
ewidencyjnym 
Pszczyna, gmina 
Pszczyna  

Przygotowany został projekt 
protokołu uzgodnień określającego 
warunki darowizny na rzecz gminy 
Pszczyna nieruchomości położonej 
w Pszczynie przy ul. Bogedaina, 
który przekazano burmistrzowi 
Pszczyny. Protokół niniejszy 
stanowić będzie podstawę 
zawarcia umowy notarialnej.  

81. 28.08.2019 X/106/19 zawarcia 
porozumienia  
z gminami Kobiór, 
Pawłowice, Suszec 
w zakresie zimowego 
utrzymania dróg 
powiatowych 

W dniach 23 września  
i 7 października 2019 r. podpisano 
porozumienia określające warunki 
realizacji przez gminy Kobiór, 
Pawłowice i Suszec zadań 
z zakresu zimowego utrzymania 
dróg powiatowych.   

82. 28.08.2019 X/107/19 uchylenia uchwały 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Gminie Pawłowice do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu 
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 

W związku z rezygnacją przez 
gminę Pawłowice z dotacji 
przyznanej na usuwanie odpadów 
zawierających azbest uchylono 
uchwałę  o przeznaczeniu środków 
na ten cel. 
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z terenu Gminy 
Pawłowice 

83. 28.08.2019 X/108/19 zmiany uchwały Nr 
VI/63/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2019 
r. w sprawie 
udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Goczałkowice-Zdrój 
do przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu 
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Goczałkowice-Zdrój  

W dniu 9 września 2019 r. 
podpisane zostały aneksy  do 
umów o udzieleniu gminom 
Goczałkowice-Zdrój, Kobiór  
i Suszec pomocy finansowej do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających azbest, na 
podstawie których przekazano ww. 
gminom dodatkowe środki 
w ramach kwoty (3.500 zł) 
pozostałej  w związku z rezygnacją 
przez gminę Pawłowice 
z udzielonej dotacji.   

84. 28.08.2019 X/109/19 zmiany uchwały 
Nr VI/64/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2019 
r. w sprawie 
udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Kobiór do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu 
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy Kobiór 

 

85. 28.08.2019 X/110/19 zmiany uchwały Nr 
VI/68/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2019 
r. w sprawie 
udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Suszec do 
przedsięwzięć 
polegających na 
usuwaniu 
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających azbest 
z terenu gminy 
Suszec  
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86. 

 

28.08.2019 X/111/19 zmiany uchwały 
nr XIX/153/16 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego 
 z dnia 22 czerwca 
2016 r. w sprawie 
określenia 
przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego, 
których właścicielem 
lub zarządzającym 
jest Powiat 
Pszczyński oraz 
warunków i zasad 
korzystania  
z tych przystanków  

Uchwałą zaktualizowano wykaz 
przystanków udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników. 

 
87. 

 

28.08.2019 X/112/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 187/39/19 
wprowadzone zostały zmiany 
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

88. 28.08.2019 X/113/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego  na 
lata 2019-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

89. 28.08.2019 X/114/19 wystąpienia z apelem 
dotyczącym wsparcia 
działalności Szpitala 
Powiatowego  
w Pszczynie  

Uchwałę przekazano gminom  
z terenu powiatu pszczyńskiego 
oraz gminie Czechowice-Dziedzice 
i gminie Bestwina. W dniu 8 
października 2019 r. odbyła się 
debata z udziałem 
samorządowców ww. gmin, na 
której omówiono możliwości 
współpracy  w zakresie 
partycypacji w kosztach 
utrzymania Szpitala w Pszczynie.  
W pismach wystosowanych do 
wszystkich samorządów po tym 
spotkaniu zwrócono się także  
o zajęcie przez Rady Gmin 
stanowiska w kwestii deklaracji  
i preferowanej formy wsparcia 
pszczyńskiego szpitala.    

90. 27.09.2019 XI/115/19 przyznania medalu 
„Za Zasługi dla 
Powiatu 
Pszczyńskiego” 
Dawidowi Godźkowi  

Przyznane Dawidowi Godźkowi 
oraz Szymonowi Godźkowi medale 
wręczone zostały w czasie 
uroczystości uhonorowania Złotymi 
Laurami dla Najlepszego 
Przedsiębiorcy Powiatu 
Pszczyńskiego.  
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91. 27.09.2019 XI/116/19 przyznania medalu 
„Za Zasługi dla 
Powiatu 
Pszczyńskiego” 
Szymonowi Godźkowi  

 

92. 27.09.2019 XI/117/19 utworzenia jednostki 
organizacyjnej 
powiatu pn. Centrum 
Wsparcia Dziecka  
i Rodziny „Ostoja”   

Z dniem 1 stycznia 2020 r. 
utworzono jednostkę organizacyjną 
pn. Centrum Wsparcia Dziecka 
i Rodziny „Ostoja”. W nadanym 
statucie określono zakres jej 
działania. 

93. 27.09.2019 XI/118/19 nadania statutu 
Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Ostoja”  

 

94. 27.09.2019 XI/119/19 dokonania oceny 
sytuacji 
ekonomiczno-
finansowej 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie za 2018 
rok 

W oparciu o przedstawiony raport  
o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 
2018 rok dokonano oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej tej 
jednostki. 

95. 27.09.2019 XI/120/19 nadania Statutu 
Samodzielnemu 
Publicznemu 
Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej  
w Pszczynie  

Uchwałę przesłano do 
opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  

96. 27.09.2019 XI/121/19 zmiany Uchwały 
Nr VI/62/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
27 marca 2019 r.  
o zmianie uchwały 
Nr IV/35/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 23 stycznia 
2019 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego na rok 
2019 

Od dnia 3 października 2019 r. 
obowiązuje zmieniony rozkład 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
naszego powiatu.  

97. 27.09.2019 XI/122/19 zmiany uchwały Nr 
XIX/153/16 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 22 czerwca 
2016 r. w sprawie 
określenia 

Uchwała przesłana została do 
opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego, 
których właścicielem 
lub zarządzającym 
jest Powiat 
Pszczyński oraz 
warunków  
i zasad korzystania  
z tych przystanków 

98. 27.09.2019 XI/123/19 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Powiatowego 
Zarządu Dróg 
w Pszczynie z dnia 
24 lipca 2019 r. 

Pismem przewodniczącego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
27 września 2019 r. 
poinformowano skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.  

99. 27.09.2019 XI/124/19 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Powiatowego 
Zarządu Dróg 
w Pszczynie z dnia 
4 września 2019 r.  

Pismem przewodniczącego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
27 września 2019 r. 
poinformowano skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi.   

100. 27.09.2019 XI/125/19 rozpatrzenia petycji z 
dnia 21 sierpnia 2019 
r. dotyczącej 
wdrożenia Polityki 
Zarządzania 
Konfliktem Interesów  

Pismem przewodniczącego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
27 września 2019 r. 
poinformowano wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

101. 27.09.2019 XI/126/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu  nr 212/44/19 
wprowadzone zostały zmiany 
w planie dochodów  
i wydatków budżetu.  

102. 27.09.2019 XI/127/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019-2027  

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

103. 30.10.2019 XII/128/19 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Powiatowego 
Zarządu Dróg 
w Pszczynie z dnia 
18 września 2019 r. 

Pismem przewodniczącego Rady 
Powiatu poinformowano skarżącą  
o sposobie załatwienia skargi. 

104. 30.10.2019 XII/129/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Bolesława 
Chrobrego  
w Pszczynie 
wchodzącego  
w skład Zespołu 

Na podstawie uchwał 
deklaratoryjnych stwierdzono 
przekształcenie szkół,  
o których mowa w uchwałach.   
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Szkół 
Ogólnokształcących 
w Pszczynie 

105. 30.10.2019 XII/130/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
trzyletniego 
IV Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Pszczynie 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 
im. Karola Miarki  
w Pszczynie 

 

106. 30.10.2019 XII/131/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych  
w Pszczynie 
wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
w Pszczynie 

 

107. 30.10.2019 XII/132/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Woli 
wchodzącego  
w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących 
w Woli 

 

108. 30.10.2019 XII/133/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
czteroletniego 
Technikum nr 1 
w Pszczynie 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 
im. Gen. Józefa 
Bema w Pszczynie 

 

109. 30.10.2019 XII/134/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
czteroletniego 
Technikum nr 2  
w Woli wchodzącego  
w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych                                                    
i Ogólnokształcących 
w Woli 
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110. 30.10.2019 XII/135/19 stwierdzenia 
przekształcenia 
czteroletniego 
Technikum nr 3 
w Pszczynie 
wchodzącego  
w skład Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 
im. Karola Miarki  
w Pszczynie 

 

111. 30.10.2019 XII/136/19 stwierdzenia 
zakończenia 
działalności 
Gimnazjum dla 
Dorosłych 
w Pszczynie 
wchodzącego 
 w skład 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 im. 
Generała Józefa 
Bema w Pszczynie 

 

112. 
 

30.10.2019 XII/137/19 stwierdzenia 
zakończenia 
działalności 
Publicznego 
Gimnazjum nr 7 
Specjalnego  
w Pszczynie 
wchodzącego  
w skład Zespołu 
Szkół nr 3 
Specjalnych im. 
Janusza Korczaka 
w Pszczynie 

 

113. 30.10.2019 XII/138/19 powierzenia 
prowadzenia obsługi 
placówce 
opiekuńczo-
wychowawczej pn. 
Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Przystań”  
z siedzibą  
w Pszczynie 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. 
Centrum Wsparcia Dziecka 
i Rodziny „Przystań” prowadzi 
obsługę utworzonej nowej 
jednostki organizacyjnej pn. 
CWDiR „Ostoja” 

114. 30.10.2019 XII/139/19 Programu 
Współpracy Powiatu 
Pszczyńskiego  
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi 

W ramach współpracy  
z organizacjami samorządowymi 
ogłoszony został konkurs na 
realizację zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego, 
wspierania i upowszechniania 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

działalność pożytku 
publicznego na 2020 
r. 

kultury fizycznej oraz turystyki 
i krajoznawstwa. Na podstawie 
uchwał Zarządu powiatu  
z dnia 19.02.2020 r. zlecono 
powyższe zadania, przeznaczając 
na ich finansowanie środki  
w łącznej kwocie 61 tys. zł.  

115. 30.10.2019 XII/140/19 wyrażenia stanowiska 
wobec poselskiego 
projektu ustawy  
z dnia 9 września 
2019 r. o zmianie 
ustawy – Prawo 
geologiczne  
i górnicze oraz 
ustawy  
o udostępnianiu 
informacji  
o środowisku i jego 
ochronie, udziale 
społeczeństwa  
w ochronie 
środowiska oraz 
o ocenach 
oddziaływania na 
środowisko (druk 
sejmowy nr 3818)  

Uchwałę przesłano Prezesowi 
Rady Ministrów, marszałkowi 
Sejmu i Senatu RP. 

116. 30.10.2019 XII/141/19 uchylenia Uchwały Nr 
XI/121/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 27 września 
2019r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 
VI/62/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2019 
r. o zmianie uchwały 
nr IV/35/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
23 stycznia 2019 r.  
w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy 
aptek 
ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego na rok 
2019 

Uchwałą niniejszą uchylono 
Uchwałę Rady Powiatu z dnia 27 
września 2019 r. dot. zmian w 
rozkładzie godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pszczyńskiego.  

117. 30.10.2019 XII/142/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 233/49/19 
wprowadzone zostały zmiany 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

w planie dochodów  
i wydatków budżetu. 

118. 30.10.2019 XII/143/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019 - 2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

119. 27.11.2019 XIII/144/19 określenia zadań, na 
które przeznacza się 
środki Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  
w 2019 roku 

W ramach środków 
zaplanowanych na realizację 
zadań wynikających  
z Ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych dokonano 
przeniesienia środków na 
dofinansowanie zaopatrzenia 
w środki ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 

120. 27.11.2019 XIII/145/19 określenia zadań, na 
które przeznacza się 
w 2020 roku środki 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Zaliczkowo przekazane środki 
PFRON przeznaczone zostały na 
sfinansowanie kosztów 
funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oraz usług tłumacza 
języka migowego.  

121. 27.11.2019 XIII/146/19 ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie  
i przechowywanie 
pojazdów oraz 
wysokości kosztów w 
przypadku 
odstąpienia od 
usunięcia pojazdu  
w roku 2020 

Zgodnie z ustalonymi stawkami 
pobierane są opłaty za usunięcie 
pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie.  

122. 27.11.2019 XIII/147/19 powierzenia Gminie 
Czechowice-
Dziedzice zadania 
dotyczącego 
nauczania religii 
Kościoła 
Zielonoświątkowego 

Zawarte zostało porozumienie  
o powierzeniu gminie Czechowice-
Dziedzice zadania z zakresu 
nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego. 

123. 27.11.2019 XIII/148/19 zmiany Uchwały Nr 
IV/35/19 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 23 stycznia 
2019 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  na 
terenie Powiatu 

Od 1 grudnia 2019 r. obowiązywał 
zmieniony rozkład godzin aptek 
oraz harmonogram dyżurów 
nocnych. 
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L.p. Data 
podjęcia 
Uchwały 
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uchwały 

Przedmiot podjęcia 
uchwały 

 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

Pszczyńskiego na rok 
2019 

124. 27.11.2019 XIII/149/19 zmiany Uchwały Nr 
X/54/99 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z dnia 26 sierpnia 
1999 r. w sprawie 
utworzenia 
Społecznej Straży 
Rybackiej  
i uchwalenia jej 
regulaminu 

Zleceniem z dnia 12 grudnia 2019 
r. przekazano środki w wysokości 
13.579,45 zł na zakup 
umundurowania dla sześciu Kół 
Społecznej Straży Rybackiej 
Powiatu Pszczyńskiego. 

125. 27.11.2019 XIII/150/19 konieczności budowy 
węzła drogowego na 
skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 1  
 z drogą wojewódzką 
nr 933 tj. ul. 
Męczenników 
Oświęcimskich  
w Pszczynie oraz 
budowy wydłużonego 
pasa ruchu do zjazdu  
z drogi wojewódzkiej 
nr 933 tj. ul. Bielskiej  
w Pszczynie na drogę 
krajową DK-1 w 
kierunku Bielska-
Białej 

Uchwałę przekazano Prezesowi 
Rady Ministrów, Ministrowi 
Infrastruktury, marszałkowi 
województwa śląskiego, 
wojewodzie śląskiemu, dyrektorowi 
GDDKiA, dyrektorowi Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
oraz gminom powiatu.  
W odpowiedzi przesłanej przez 
Ministerstwo Infrastruktury 
powołano wykonane dotychczas 
prace koncepcyjne wskazujące, 
jako optymalną budowę węzła  
w wariancie wymagającym 
znaczącego zwiększenia nakładów 
na finansowanie zadania. 
Stwierdzono, iż przejęcie ruchu 
tranzytowego przez drogę S1 
spowoduje zmniejszenie ruchu 
oraz znaczącą poprawę 
bezpieczeństwa na drodze 
krajowej nr 1, na odcinku 
przechodzącym przez miasto 
Pszczyna. GDDKiA zaznaczyła, że 
po wybudowaniu ww. odcinka 
drogi S1, obecny odcinek drogi 
DK1 będzie pozbawiony kategorii 
dróg krajowych i zaliczony zostanie 
do kategorii dróg wojewódzkich. 
Zaś droga DK1 zmieni funkcję, 
jaką pełni obecnie w sieci. Według 
GDDKiA obecne rozwiązania 
powinny być wystarczające dla 
pozostałego na tym odcinku ruchu 
lokalnego i regionalnego. 
Wojewoda śląski wskazał na 
stanowisko wyrażone przez 
zarządcę drogi, tj. GDDKiA.  
W przekazanym do wiadomości 
piśmie marszałka województwa 
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podjęcia 
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Przedmiot podjęcia 
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 (dotyczy/w sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2019   

śląskiego, skierowanym do 
Prezesa Rady Ministrów, zawarta 
została prośba o wsparcie 
w staraniach samorządów 
lokalnych o realizację powyższej 
inwestycji. Sprawa budowy węzła 
drogowego na DK1 jest na bieżąco 
monitorowana. Niezbędna jest 
koordynacja działań w zakresie 
realizacji niniejszej inwestycji oraz 
modernizacji linii kolejowej 
zlokalizowanej bardzo blisko drogi 
krajowej nr 1, na co wskazano  
w stanowisku skierowanym do 
Ministerstwa Infrastruktury, 
wypracowanym wspólnie z gminą 
Pszczyna, włączającą się  również  
w podejmowane działania.  

126. 27.11.2019 XIII/151/19 wyrażenia poparcia 
dla inicjatywy 
społecznej Kolej na 
Knurów 

Uchwałę przekazano marszałkowi 
województwa śląskiego, Kolejom 
Śląskim Spółka z o.o, Polskim 
Liniom Kolejowych S.A oraz 
autorom inicjatywy. W piśmie 
przesłanym przez Koleje Śląskie 
pozytywnie oceniono zamierzenia 
związane z poprawą komunikacji 
w powiecie pszczyńskim przy 
pomocy połączeń kolejowych. 
Wpłynęło pismo PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. informujące, że 
samorząd województwa śląskiego, 
jako organizator przewozów 
pasażerskich powinien określić, 
czy byłby zainteresowany 
wykorzystywaniem wymienionych 
w uchwale przystanków oraz czy 
warianty proponowanych tras 
wpisują się w politykę transportową 
obsługi regionu śląskiego. 
Marszałek województwa śląskiego 
przekazał, że możliwe jest 
rozważenie koncepcji stworzenia 
bezpośrednich połączeń 
kolejowych wskazanych w uchwale 
w sytuacji, gdy wszystkie 
zainteresowane samorządy miast, 
gmin i powiatów wyrażą wolę 
partycypowania w kosztach ich 
utrzymania.   

127. 27.11.2019 XIII/152/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 255/53/19 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 
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128. 27.11.2019 XIII/153/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019 - 2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów  
i wydatków Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

129. 18.12.2019 XIV/154/19 przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2020 - 2027 

Zgodnie z wieloletnią prognozą 
finansową realizowane są 
przedsięwzięcia wieloletnie. 

130. 18.12.2019 XIV/155/19 budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2020 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 
280/58/20 z dnia 3 stycznia br. 
dokonano podziału budżetu na 
działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji dochodów i wydatków 
oraz na poszczególne jednostki 
budżetowe i komórki organizacyjne 
Starostwa Powiatowego  
w Pszczynie.  

131. 18.12.2019 XIV/156/19 ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na 
terenie powiatu 
pszczyńskiego na rok 
2020 

Od 1 stycznia br. obowiązuje 
ustalony uchwałą rozkład godzin 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu oraz harmonogram 
dyżurów nocnych na 2020 r.  

132. 18.12.2019 XIV/157/19 wysokości opłat za 
usunięcie  
i przechowywanie 
statków lub innych 
obiektów pływających 
w 2020 roku 

Na podstawie podpisanej umowy 
wykonanie zadania związanego  
z usuwaniem i przechowywaniem 
statków lub innych obiektów 
pływających powierzono 
Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji 
i portu. 

133. 18.12.2019 XIV/158/19 przyjęcia przez 
Powiat Pszczyński 
zadania dotyczącego 
wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia dla 
członków powiatowej 
komisji lekarskiej 
orzekającej o stopniu 
zdolności do czynnej 
służby wojskowej 

W dniu 17 lutego 2020 r. 
podpisana została  z wojewodą 
śląskim umowa regulująca kwestie 
związane z wypłatą wynagrodzenia 
dla członków powiatowej komisji 
lekarskiej. 

134. 18.12.2019 XIV/159/19 wyrażenia zgody na 
zawarcie przez 
Powiat Pszczyński 
umowy z wojewodą 
śląskim celem 
uzyskania dopłaty  
z Funduszu rozwoju 
przewozów 
autobusowych  
o charakterze 
użyteczności 
publicznej 

W dniu 28 stycznia 2020 r.  
podpisana została umowa 
z wojewodą śląskim dot. udzielenia 
dopłaty dofinansowania linii 
komunikacyjnych, dla których 
Powiat jest organizatorem.  
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135. 18.12.2019 XIV/160/19 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
2019 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 271/56/19 
wprowadzone zostały zmiany 
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

136. 18.12.2019 XIV/161/19 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu 
Pszczyńskiego na 
lata 2019 - 2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

137. 18.12.2019 XIV/162/19 zmiany Uchwały 
nr VII/60/15 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 
27 maja 2015 r. 
w sprawie ustalenia 
wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa 
drogowego  
 
 
 
 

Uchwała zmieniona Uchwałą Rady 
Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
19 lutego 2020 r. 

VII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

W powiecie pszczyńskim w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne:  

1) Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023, 

2) Strategia Oświatowa Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2020, 

3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pszczyńskim 

na lata 2016-2023, 

4) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie,  

5) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2018-2020, 

6) Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 

7) Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2024, 

8) Program współpracy powiatu pszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019, 
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9) Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Powiatu Pszczyńskiego. 

 

Informacje o sposobie realizacji programów i strategii w 2019 roku zostały ujęte 

w poniższych tabelach: 

 

Tabela nr 11: Informacje o sposobie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego 

na lata 2016-2023. 

Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data  Uchwała nr XVIII/141/16  Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2016-2023”. 

Podstawowe 

założenia 

• zwiększenie dostępności komunikacyjnej, 

• wzmocnienie jakości i efektywności systemu edukacji,  

• poprawa bezpieczeństwa publicznego i systemu ochrony zdrowia, 

• poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zapewnienie 

wydajnego systemu usług i infrastruktury publicznej, 

• wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, 

• dbałość o środowisko naturalne oraz rozwój odnawialnych źródeł   

     energii, 

• wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 

• wsparcie osób defaworyzowanych na rynku pracy, 

• zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

• modernizacja infrastruktury drogowej,  

• doposażenie bazy oświatowej, 

• rozwój kształcenia zawodowego i praktycznego,  

• wzrost kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

• promocja powiatu pszczyńskiego, 

• współpraca międzynarodowa, 

• podniesienie ogólnych standardów systemu opieki i profilaktyki 

zdrowotnej w powiecie, 

• budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

budowa ciągów pieszych, 

• rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy, 

• wspieranie mobilności i zatrudnialności pracowników na lokalnym 

rynku pracy, 

• wspieranie osób zaliczanych do grup defaworyzowanych na rynku 

pracy (osoby młode, kobiety, osoby 50+, grupa NEET, rodzice 

małych dzieci, osoby niepełnosprawne). 
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Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data  Uchwała nr XVIII/141/16  Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2016-2023”. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2019 r. 

• w 2019 roku zakończyła się największa inwestycja w historii 

powiatu – budowa Centrum Przesiadkowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą  

w bezpośredniej okolicy dworca kolejowego w Pszczynie, 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej,  

• realizacja pozostałych inwestycji, wpływających na poprawę 

infrastruktury drogowej powiatu pszczyńskiego -  łącznie w 2019 

r. powiat pszczyński  przebudował i wyremontował: 4,04 km dróg 

powiatowych, wybudował 2,6 km chodników i wyremontował 0,4 

km chodników, 

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do 

zatrudnienia poprzez realizację szeregu projektów unijnych 

(wykaz zamieszczono  

w rozdziale III.4. Pozyskane środki zewnętrzne w 2019 roku),  

• rozwój Szpitala Powiatowego w Pszczynie o nowe zakresy 
udzielnych świadczeń medycznych tj. uzyskano kontrakt na 
wykonywanie zabiegów w zakresie gastroskopii i kolonoskopii, 
kontrakt na udzielanie świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym, kontrakt na udzielanie świadczeń z zakresu 
fizjoterapii ambulatoryjnej, kontrakt na udzielanie świadczeń  
w poradni urazowo-ortopedycznej oraz poradni chirurgii ogólnej 
oraz kontrakt na wykonywanie badań z zakresu tomografii 
komputerowej, 

• uzyskanie przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 
prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie środków na 
dofinasowanie projektu DDOM – Pszczyński Dzienny Dom 
Opieki Medycznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem/wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych  
i starszych, 

• doposażenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie w nowoczesny 
sprzęt medyczny, zakupiony ze środków pochodzących  z dotacji 
udzielonych przez wszystkie gminy z terenu powiatu 
pszczyńskiego, ze środków własnych Powiatu Pszczyńskiego 
oraz ze środków własnych Centrum Przedsiębiorczości CP Sp.  
z o.o., 

• dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020, wybranych  do realizacji w trybie otwartego konkursu 
ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
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Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data  Uchwała nr XVIII/141/16  Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2016-2023”. 

publicznym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2365). Do realizacji wybrano 
osiem zadań z zakresu zdrowia publicznego, polegających na 
promowaniu kultury fizycznej, nakierowanej na zwiększenie 
dostępności  zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze 
szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej, wspieraniu zdrowia psychicznego oraz 
promocję zdrowego i aktywnego starzenia się, 

•  program „Dobra starość, długie życie” - organizacja cyklu 
otwartych, bezpłatnych spotkań pod patronatem starosty 
pszczyńskiego o tematyce zdrowego i godnego starzenia się, 

• wspieranie plenerowych akcji poboru krwi współorganizowanych 
wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Katowicach – Oddział Terenowy w Pszczynie, 

• koordynowanie udziału powiatowych jednostek oświatowych  
w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka, 

• organizacja szkoleń dla uczniów i grona pedagogicznego 
powiatowych jednostek oświatowych  i wychowawczych na temat 
środków odurzających oraz profilaktyki uzależnień, a także 
rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży oraz 
psychopatologii okresu dojrzewania,  

• realizacja aktywnej polityki rynku pracy powiatu finansowanej ze 
środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na którą przeznaczono 3.200.000 zł, 

• promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób 
bezrobotnych poprzez organizację szkoleń związanych  
z tematyką oraz udzielanie wsparcia na uruchomienie 
działalności gospodarczej,   

• zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące  
z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 
dynamicznie zmieniającej się gospodarki poprzez realizację 
przez PUP Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 
pozyskanej na ten cel 1.100.000 zł, 

• organizacja Targów Edukacji, Pracy i Kariery skierowanych do 
bezrobotnych, poszukujących pracy i młodzieży, 

• promocja doradztwa zawodowego i poradnictwa poprzez ścisłą 
współpracę z oświatą szkolną – wdrożenie pilotażowego projektu 
pn. „ Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych – Trafny 
wybór – Powiat Pszczyński” oraz organizacja „Powiatowego 
Tygodnia Kariery”, przeprowadzenie Barometru Zawodów  
w powiecie pszczyńskim,  

• wspieranie konkurencyjności na rynku pracy poprzez organizację 
Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego, prowadzenie 
punktu doradczego ds. zatrudniania cudzoziemców, 

• podejmowanie działań współpracy międzynarodowej w zakresie 
opracowania ustandaryzowanego programu wsparcia  
i aktywizacji zawodowej dla osób wykluczonych zawodowo  
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Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023 

Tryb i data  Uchwała nr XVIII/141/16  Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2016-2023”. 

i społecznie  - podpisanie deklaracji współpracy w dniu 
17.10.2019 r. z Jobcenter KomBa-ABI z Anhalt-Bitterfeld, 
Niemcy,    

• współpraca międzynarodowa z partnerami z Czech i Niemiec. 

 

Tabela nr 12: Informacje o sposobie realizacji Strategii Oświatowej Powiatu 

Pszczyńskiego na lata 2014-2020 

Nazwa dokumentu „Strategia Oświatowa Powiatu Pszczyńskiego  

na lata 2014-2020” 

Tryb i data  Uchwała nr XXXVII/11/308/14  Rady Powiatu Pszczyńskiego z 

dnia 26 lutego  2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

Oświatowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2020”. 

Podstawowe 

założenia 

• wypracowanie głównych kierunków rozwoju oświaty w powiecie 

pszczyńskim, 

• poprawa warunków kształcenia specjalnego i warunków 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom  

i młodzieży, 

• poprawa jakości udzielanego wsparcia w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz organizacja systemu 

wspierania nauczycieli szkół i placówek powiatu, 

• dążenie do podnoszenia standardów infrastruktury oświatowej 

wraz z optymalnym zagospodarowaniem bazy lokalowej na 

potrzeby oświaty, 

• zwiększenie udziału placówek oświatowych w realizacji 

programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Realizacja założeń 

przyjętych  

w dokumencie wg 

stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

• wspieranie przedsięwzięć związanych z funkcją opiekuńczo-

wychowawczą szkoły, 

• wspieranie nauczycieli i placówek oświatowych w realizacji 

zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

wynikających ze współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, 

• zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie 

samokształcenia, 

• realizacja zadań priorytetowych remontowo-inwestycyjnych, 

poprawiających stan bazy oświatowej, 

• ścisła współpraca jednostek oświatowych z Powiatowym 

Urzędem Pracy oraz pracodawcami w zakresie planowania  

i realizacji oferty kształcenia, 
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Nazwa dokumentu „Strategia Oświatowa Powiatu Pszczyńskiego  

na lata 2014-2020” 

Tryb i data  Uchwała nr XXXVII/11/308/14  Rady Powiatu Pszczyńskiego z 

dnia 26 lutego  2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

Oświatowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2020”. 

• wykorzystanie badań prowadzonych przez urząd pracy  

w planowaniu kierunków kształcenia. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2019 r. 

• tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zdolności  
i zainteresowań uczniów oraz umożliwiających wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów szkół powiatowych poprzez 
kontynuowanie programu stypendialnego czy realizację 
rozwiązań innowacyjnych, które od roku szkolnego 2019/2020 
zostały włączone w dodatkowe umiejętności zawodowe  
w ramach planu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 - 
kierunki ślusarz-spawacz, sprzedawca – projektowanie wystaw  
i aranżacji wystroju sklepów, technik chłodnictwa i klimatyzacji  
z fotowoltaiką, technik usług fryzjerskich z kosmetyką  
w wizualizacji, co z kolei zaowocowało sukcesami uczniów  
w konkursach wiedzy i umiejętności w zawodach fryzjerskich na 
szczeblu województwa i kraju, I miejscem w konkursie 
międzynarodowym technik - mechanik. Nowy zawód od 2019 r. 
– technik programista, dla którego wykonano nową pracownię 
komputerową,  

• w ramach poprawy wyposażenia pracowni kształcenia 
zawodowego i ogólnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 
została przeniesiona do wyremontowanej sali i doposażona 
pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, stworzona nowa druga 
pracownia samochodowa oraz wyremontowana i doposażona 
pracownia matematyki i przepisów ruchu drogowego. 
Doposażone zostały: pracownia ślusarska i obrabiarek. 

• W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 realizowane były projekty 
unijne:  

➢ „Nowe cele, nowe szanse”- miesięczne staże dla 56 uczniów 
technikum PZS nr 2  w Czechach, Niemczech  
i Portugalii, 

➢ „Fabryka młodych profesjonalistów”- miesięczne staże 
zagraniczne dla 57 uczniów technikum PZS nr 2   
w Portugalii, Niemczech, Słowacji i Czechach. 

• Remonty i inwestycje w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 
oddane zostały do użytkowania pokoje mieszkalne w budynku 
internatu szkoły, 

• Uczniowie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Pszczynie  
kolejny rok brali udział w wymianie międzynarodowej w takich 
krajach jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia, Francja. 
Tygodniowe warsztaty językowe odbyły się w Austrii, Irlandii, 
Francji i Hiszpanii. Szkoła została wyróżniona  Srebrną Tarczą  
w ogłaszanym przez „Perspektywy” rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych. Młodzież  brała udział w projekcie 
„Starszy Kolega, starsza Koleżanka”,  angażowała się w 
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Nazwa dokumentu „Strategia Oświatowa Powiatu Pszczyńskiego  

na lata 2014-2020” 

Tryb i data  Uchwała nr XXXVII/11/308/14  Rady Powiatu Pszczyńskiego z 

dnia 26 lutego  2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

Oświatowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2020”. 

wolontariat (DPS Pszczyna, Ośrodek Matki Bożej Różańcowej  
w Pszczynie),   

• ZSZiO w Woli kontynuował  praktyki zawodowe w ramach 
projektów unijnych: „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja 
Rozwój” w Portugalii  oraz „Unia Europejska Europejski 
Fundusz Społeczny” w Hiszpanii. Szkoła zorganizowała cykl 
spotkań z zakresu edukacji prawnej, mających na celu 
podwyższenie świadomości prawno - obywatelskiej  uczniów. 
Wykłady przeprowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach. W ramach 
lekcji zorganizowano inicjatywę edukacyjną, mającą na celu 
uczulenie uczniów na zagrożenia w sieci i przedstawienie 
zabezpieczeń bankowych on-line „Bezpieczne bankowanie”.  
Z właścicielami firm odbył się cykl spotkań „Biznes  
z pasją” oraz warsztaty „Żeby praca była pasją”, 

• w ZSZiO w Woli przeprowadzono remont podnoszący 
bezpieczeństwo p.poż., 

• w placówkach edukacyjnych powiatu Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna realizowała poradnictwo psychologiczno- 
pedagogiczne na rzecz uczniów wszystkich typów szkół  
w ramach pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczego i rozwijania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci,  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała zajęcia dla 
dzieci z: psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, 
fizjoterapeutą, terapeutą metody SI, surdopedagogiem  
i tyflopedagogiem, 

• w ramach rozwijania własnych kompetencji zawodowych 
nauczyciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
uczestniczyli w wielu formach doskonalenia zawodowego 
dotyczących wspierania rozwoju małego dziecka, 

• specjalista ds. wspomagania, zatrudniony w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej realizował zadania z zakresu 
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, 

• w zakresie wspierania nauczycieli w ich rozwoju zawodowym 
kontynuowano sieci samokształcenia dla nauczycieli 
bibliotekarzy, wychowawców świetlic szkolnych i historyków, 

• doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
współorganizował z Powiatowym Urzędem Pracy spotkania  
z doradcami zawodowymi szkół powiatu pszczyńskiego oraz 
Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
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Nazwa dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w  Powiecie Pszczyńskim na lata 2016 - 2023 

 

Tryb i data   Uchwała nr XVI/128/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 30 marca 2016 r. 

Podstawowe 
założenia 

• zapobieganie zjawisku marginalizacji i wykluczenia 
społecznego, 

• umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych 
sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia poprzez stworzenie 
skoordynowanego i efektywnego systemu wsparcia, który 
zapewnia godne warunki życia i rozwoju mieszkańcom 
powiatu pszczyńskiego.  

 

Wyznaczone cele 
działania  

• zapewnienie rodzinom powiatu pszczyńskiego 
kompleksowego wsparcia umożliwiającego prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie, 

• zwiększenie na terenie powiatu pszczyńskiego skuteczności 
działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

• wyrównywanie szans osób starszych i niepełnosprawnych 
oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, 

• promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacja zawodowa, 

• tworzenie dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego 
możliwości korzystania z projektów z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym.   

 

Najważniejsze 
działania 

podejmowane  
w 2019 r. 

W 2019 r. powiat realizował zadania przyczyniające się do 
realizacji celów określonych w strategii.  
Szczegółowe zadania wyznaczone są w:  

• Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

• Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, 

• Powiatowym Programie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. 

 
 

Tabela nr 13: Informacje o sposobie realizacji Powiatowego Programu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

Nazwa dokumentu  
Powiatowy Program Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

Tryb i data  Uchwała nr XVI/129/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
30 marca 2016 r. 

Podstawowe 
założenia 

Celem głównym programu jest wyrównywanie szans osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu. 
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Nazwa dokumentu  
Powiatowy Program Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

Tryb i data  Uchwała nr XVI/129/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
30 marca 2016 r. 

Wyznaczone cele 
działania  

 

• zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym,  

• zwiększenie możliwości wykonywania pracy zawodowej 
przez osoby niepełnosprawne, 

• zwiększenie dostępności do rehabilitacji, pomocy 
terapeutycznej, 

• przystosowanie środowiska lokalnego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

• wsparcie osób starszych, poprawa ich zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz zwiększenie ich udziału w życiu 
społecznym. 

 

Najważniejsze 
działania 

podejmowane  
w 2019 r. 

• 36 osób otrzymało dofinansowanie w ramach likwidacji 
barier w aktywizacji zawodowej i społecznej, 

• 39 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym, 

• powiększono liczbę miejsc w warsztatach terapii zawodowej  
o cztery, 

• poprzez udzielenie dofinansowania do zakupu samochodu 
zlikwidowano jedną barierę transportową, 

• informowano osoby niepełnosprawne i starsze o prawach  
i uprawnieniach, 

• 44 osoby otrzymały dofinansowanie w ramach likwidacji 
barier  w aktywizacji zawodowej i społecznej, 

• 20 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym, 

• zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające 
funkcjonowanie ośmiu osobom niepełnosprawnym, 

• udzielono dofinansowania 21 osobom do likwidacji barier 
technicznych oraz trzem w komunikowaniu się, 

• 303 osoby otrzymały dofinansowanie do zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki ortopedyczne, 

• 105 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie do 
udziału w turnusie rehabilitacyjnym, 

• 36 osób otrzymało dofinansowanie w ramach likwidacji 
barier w aktywizacji zawodowej i społecznej, 

• 39 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym, 

• ogłoszono trzy konkursy na prowadzenie domów pomocy 
społecznej i środowiskowego domu samopomocy, 

• powiększono liczbę miejsc w warsztatach terapii zawodowej  
o cztery, 

• w celu zapewnienia większej mobilności i możliwości 
rehabilitacji osobom niepełnosprawnym i starszym 
uruchomiono wypożyczalnię rowerów trójkołowych i sprzętu 
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Nazwa dokumentu  
Powiatowy Program Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

Tryb i data  Uchwała nr XVI/129/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
30 marca 2016 r. 

rehabilitacyjnego przy Starostwie Powiatowym.   
Ze sprzętu skorzystały 52 osoby, 25 osób wypożyczyło 
rower, 

• zorganizowano otwarte warsztaty dla osób starszych oraz 
osób z niepełnosprawnościami na temat bezpieczeństwa 
osób z niepełnosprawnością sensoryczną w przestrzeni 
publicznej i w życiu codziennym. 

 
Tabela nr 14: Informacje o sposobie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Pszczyńskiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2024. 

Nazwa 

dokumentu 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2024 

Tryb i data  Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego nr XXXVII/288/18 z 24 

stycznia 2018 r. 

Podstawowe 

założenia 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja 

przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska 

zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych  

i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i 

dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu 

danej JST. 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

• racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych poprzez ochronę 

jakości i ilości wód, 

• kontynuowanie zadań z zakresu podniesienia jakości powietrza 

poprzez zmniejszenie zużycia energii, wymianę źródeł energii 

lub stosowanie odnawialnych źródeł energii, 

• ochrona i rekultywacja gleb i gruntów wraz z ich racjonalnym 

wykorzystaniem, 

• zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania  

z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu 

odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, 

recyclingu czy zastosowania innych metod odzysku,  

• zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym 

oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia, 

• zmniejszenie uciążliwości akustycznej i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych. 

Najważniejsze 

działania 

• wymiana urządzeń grzewczych w obiektach powiatu na 

ekologiczne, 
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Nazwa 

dokumentu 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2024 

Tryb i data  Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego nr XXXVII/288/18 z 24 

stycznia 2018 r. 

podejmowane w 

2019 r. 

• dbałość o tereny zieleni wokół obiektów powiatu i przy drogach 

powiatowych (np. nowe nasadzenia drzew), 

• realizacja zadania inwestycyjnego, prowadzonego z gminą 

Pszczyna, polegającego na utworzeniu Centrum 

Przesiadkowego wraz z systemem 20 km ścieżek rowerowych, 

• zakup fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej do zamiatania 

dróg powiatowych na mokro, działania związane z nasadzeniami 

drzew przy drogach powiatowych, 

• analizowanie wydawanych zezwoleń na gospodarowanie 

odpadami pod kątem eliminacji zagrożeń związanych  

z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami, 

• promocja działań związanych z dbaniem o jakość powietrza 

atmosferycznego (konkursy wiedzy nt. ochrony powietrza 

atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie ludzi, wydawanie 

ulotek i publikacji o tematyce związanej z dbałością o stan 

środowiska naturalnego), 

• prowadzenie edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych 

powiatu (np. zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywany 

podczas zajęć (warsztatów) o tematyce smogowej, prowadzenie 

warsztatów dla dzieci i młodzieży itp.). 

 
Tabela nr 15: Informacje o sposobie realizacji Programu współpracy powiatu 
pszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Nazwa dokumentu Program współpracy powiatu pszczyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Tryb i data Uchwała nr XLV/341/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

10  października 2018 r. 

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu było zapewnienie efektywnego 

wykonywania zadań powiatu, wynikających z przepisów prawa, 

poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 

powiatu a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 
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Nazwa dokumentu Program współpracy powiatu pszczyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Tryb i data Uchwała nr XLV/341/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

10  października 2018 r. 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

• turystyka i krajoznawstwo, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• wspieranie osób niepełnosprawnych, 

• wspieranie działań na rzecz środowiska naturalnego, 

• działalność na rzecz promocji zatrudnienia, integracji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.  

Najważniejsze 

działania 

podejmowane w 

2019 r. 

W 2019 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

powiat pszczyński zrealizował: 

• 16 zadań w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, 

• 12 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, 

• siedem zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

• siedem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

• dwa zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

 
Tabela nr 16: Informacje o sposobie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego. 

Nazwa dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego 

Tryb i data Uchwała nr XI/89/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

28 października 2015 r. 

Podstawowe 

założenia 

W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego przewidziano, że 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego wskaźnikami 

wykonania celu będzie funkcjonowanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej na  pięciu  liniach w oparciu o umowę 

zawartą pomiędzy organizatorem – powiatem pszczyńskim a 

operatorem – przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usługi 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego( linie U-1, U-2, U-3, 

U-4, U-5).  
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Nazwa dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu pszczyńskiego 

Tryb i data Uchwała nr XI/89/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 

28 października 2015 r. 

Jednym z najważniejszych  kierunków rozwoju transportu 

zbiorowego w powiecie pszczyńskim było uruchomienie 

zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pszczynie, w celu 

stworzenia miejsca w powiecie pozwalającego na integrację 

różnych przewoźników oraz na przesiadkę z komunikacji lokalnej 

na regionalną. 

 

Realizacja założeń 

przyjętych w 

dokumencie wg 

stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. 

• organizacja i obsługa dwóch z pięciu powiatowych linii, które 

zostały ujęte w  planie rozwoju publicznego transportu 

(zadanie to  zostało zrealizowane w części,  ponieważ termin 

pełnego  wejścia w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 

2475) został kolejny raz przesunięty nowelizacją ustawy z 

dnia 12 grudnia 2019 r. na koniec  2020 roku), 

•  po zakończonej  procedurze przetargowej, została podpisana 

umowa z  nowym operatorem dla dwóch linii powiatowych (U-

1, U- 2) na okres 4,5 roku tj. ( 1.01.2020 - 30.06.2024), 

• współfinansowanie linii: Pszczyna – Kobiór której 

organizatorem jest wójt  gminy Kobiór,    

• 4 listopada 2019 r. otwarcie Powiatowego Centrum 

Przesiadkowego. 

VIII. Informacje pozostałe 

1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

Powiat pszczyński w 2019 roku kontynuował członkostwo w: Związku Powiatów 

Polskich, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 

Przedstawiciele powiatu aktywnie uczestniczyli w tych strukturach, biorąc udział 

w walnych zebraniach, zebraniach zarządu (Subregion Centralny) oraz  

w komisjach tematycznych (Śląski Związek Gmin i Powiatów).  

Ponadto w 2019 r. powiat pszczyński realizował dwa projekty, na które pozyskał 

środki za pośrednictwem Subregionu Centralnego („Kariera i Kompetencje - 

zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”, „Budowa 
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zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą”). 

 Starosta pszczyński uczestniczyła w posiedzeniach Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego, podczas których przyjmowano ważne dla naszego regionu 

stanowiska, dotyczące m.in. finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach 

Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego, uwzględnienia w Regionalnym 

Programie Województwa Śląskiego na lata 2021- 2027 obszarów wsparcia, 

mających duże znaczenie w rozwoju regionu, organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli w zakresie dotyczącym organizacji publicznych szkół 

specjalnych. 

Konwenty Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego to 

cykliczne spotkania, podczas których włodarze wypracowują wspólne stanowiska  

i podejmują inicjatywy dotyczące mieszkańców powiatu pszczyńskiego. W 2019 r. 

odbyło się siedem posiedzeń, w których brali udział: starosta pszczyński, burmistrz 

Pszczyny oraz wójtowie gmin: Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pawłowice, Kobiór, 

Miedźna oraz zaproszeni goście. Omawiano m.in. wspólne inwestycje na drogach 

powiatowych, problematykę złej jakości powietrza, zmiany w gospodarce odpadami 

czy plany eksploatacji górniczej. Włodarze gmin i powiatu wystąpili z wspólnym 

stanowiskiem  do dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

w Katowicach w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych w powiecie 

pszczyńskim m.in. poprzez budowę prawoskrętu przy ul. Bielskiej w Pszczynie. 

Najważniejszym tematem poruszanym podczas konwentów było utrzymanie Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie i próba utworzenia samorządowej spółki złożonej z gmin 

powiatu pszczyńskiego oraz gminy Czechowice-Dziedzice i gminy Bestwina, a także 

wspólny zakup sprzętu dla placówki.  

W 2019 roku kontynuowane było partnerstwo z Powiatem Anhalt-Bitterfeld. 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

1) styczeń - udział powiatu pszczyńskiego wraz partnerskim powiatem Anhalt- 

Bitterfeld w Międzynarodowych Targach Produktów Regionalnych  Green 

Week w Berlinie,  

2) styczeń – wizyta studyjna delegacji powiatowych jednostek samorządowych 

w mieście partnerskim Anhalt – Bitterfeld, 
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3) kwiecień - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna wziął udział w 23. Bitterfled 

Wolfener Jungendpokal 2019, który rozgrywany był w niemieckim mieście 

Bitterfeld-Wolfen, 

4) czerwiec - wizyta studyjna pracowników Job Center z powiatu Anhalt- 

Bitterfeld w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, 

5) czerwiec/październik - współpraca partnerskiego powiatu Anhalt-Bitterfeld ze 

Szpitalem Powiatowym w Pszczynie, 

6) wrzesień - uczniowie z Niemiec przebywali na tygodniowych praktykach, 

dzięki którym zapoznali się z funkcjonowaniem jednostek i instytucji  

z terenu powiatu pszczyńskiego,  

7) wrzesień - organizacja przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Pszczynie i UKS  Centrum II Międzynarodowego Turnieju Siatkówki  

o Puchar Starosty Pszczyńskiego z udziałem drużyny VC Bitterfeld Wolfen 

z partnerskiego powiatu Anhalt-Bitterfeld, 

8) październik – wizyta delegacji z powiatu Anhalt-Bitterfeld dot. współpracy ze 

Szpitalem Powiatowym w Pszczynie, 

9) październik – podpisanie umowy współpracy pomiędzy urzędami pracy 

partnerskich powiatów. 

 

W 2019 roku powiat pszczyński kontynuował współpracę z wieloma 

instytucjami, jednostkami, organizacjami, działającymi w skali powiatu, 

województwa czy kraju. W tym m.in.: 

1) współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z Regionalną Izbą 

Gospodarczą w Katowicach przy realizacji przedsięwzięć na rzecz 

przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego,  

2) Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie wraz z kilkoma innymi urzędami pracy 

brał udział w charakterze wystawcy w trzydniowych Targach Biznes Expo, 

które odbywały się w październiku w ramach Europejskiego Kongresu Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą. Należy zaznaczyć, że urzędy pracy województwa śląskiego 

mają jedno wspólne stoisko wystawiennicze, a Powiatowy Urząd Pracy  

w Pszczynie trzeci raz z rzędu pełnił funkcję koordynatora i odpowiadał za 

organizację stoiska,    
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3) Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie kontynuował współpracę z Izbą 

Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Zakres 

współpracy w ramach Partnerstwa obejmował: 

a) inicjowanie przedsięwzięć oraz projektów na rzecz rozwoju edukacji 

zawodowej regionalnego rynku pracy, przedsiębiorczości oraz rozwoju 

zasobów ludzkich, 

b) inicjowanie zmian o charakterze prawnym, 

c) organizację spotkań, konferencji i imprez o charakterze targowo-

wystawienniczym, 

d) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie edukacji zawodowej, 

rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości, 

e) promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących promocji 

edukacji zawodowej i rozwojowi rynku pracy, 

f) aktywna promocję działań na forum regionalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym, 

g) promowanie współpracy różnych instytucji i organizacji  

w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości 

oraz zasobów ludzkich, 

h) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do 

przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia i lokalnego rozwoju 

gospodarczego.  

 

2. Powiat w konkursach i publikacjach 
 

W 2019 roku powiat pszczyński otrzymał następujące nagrody, wyróżnienia  

i tytuły:  

1) „Samorządowy Lider Edukacji 2019” 

Certyfikat i statuetka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki 

oświatowej i zarządzania szkolnictwem. Wyróżnienie przyznane przez 

Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za realizowanie lokalnej 

polityki edukacyjnej w sposób innowacyjny, wdrażając przy tym pionierskie 

rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty.  
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To potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów jakościowych  

w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną. 

2)  „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie 2019” 

Wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie” zostało 

przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za 

wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań i procedur, 

podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. 

Przyznając ten tytuł, wzięto pod uwagę inwestycje oraz szereg konferencji  

i szkoleń, organizowanych przez powiat, z myślą o bezpieczeństwie uczniów. 

3) „Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom 

wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. 

4) „Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 

dla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie  

Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom 

wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. 

5) „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019” 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie został uhonorowany w ogólnopolskim 

konkursie za najlepsze praktyki instytucji rynku pracy – za pilotażowy projekt 

pn. „Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych – Trafny Wybór Powiat 

Pszczyński” przyznawany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych 

POLPROM. 

6) Srebrna Tarcza w Rankingu Liceów miesięcznika „Perspektywy” 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie od lat 

notowane jest w prestiżowym rankingu najlepszych w Polsce liceów 

miesięcznika „Perspektywy”. W 2019 r. pszczyńskie liceum otrzymało Srebrną 

Tarczę, plasując się na 30. miejscu w województwie śląskim oraz 257. miejscu 

w Polsce. 
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IX. Podsumowanie 

 

Rok 2019 przejdzie do historii przede wszystkim jako czas zakończenia 

największej w historii powiatu pszczyńskiego inwestycji – budowy Powiatowego 

Centrum Przesiadkowego. W ciągu kilkunastu miesięcy zaniedbana, XIX-wieczna 

dzielnica Pszczyny zmieniła się nie do poznania, a w bezpośrednim sąsiedztwie 

dworca kolejowego powstał nowoczesny obiekt, pozwalający na integrację 

dostępnych w powiecie form komunikacji – kolejowej, autobusowej, samochodów, 

rowerów i taksówek. To miejsce przyjazne pasażerom, którzy w komfortowych 

warunkach mogą oczekiwać na połączenia. Powiat pszczyński tak zorganizował 

pracę w Centrum Przesiadkowym, że każdego dnia z sześciu stanowisk odjeżdża 

180 autobusów i busów, kursujących na 14. liniach – powiatowych, gminnych, 

komercyjnych i dalekobieżnych. Przy obiekcie powstały parkingi dla 200 

samochodów oraz miejsca postojowe dla 180 rowerów. Inwestycja o wartości niemal 

17 mln zł była w 85% dofinansowana pieniędzmi unijnymi. Pozyskane środki 

wyniosły blisko 15 mln zł.  

Na zadania inwestycyjne powiat pszczyński wydatkował ponad 28 mln zł, w tym 

na drogi powiatowe przeznaczono niemal 11,5 mln zł, jednak około 8 mln zł 

pochodziło ze środków zewnętrznych. Prace na drogach realizowane były przede 

wszystkim dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami oraz skuteczności powiatu 

w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa. Zrealizowano wiele projektów – 

zwłaszcza unijnych, z których skorzystali mieszkańcy, w tym młodzież naszych szkół. 

Był to pierwszy pełny rok działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie 

zarządzanego przez powiatową spółkę Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

w Woli. W trakcie tych 12 miesięcy dzięki aktywności Zarządu Powiatu 

Pszczyńskiego, dyrekcji szpitala oraz zarządu spółki, działalność szpitala została 

rozwinięta. Placówka pozyskała kontrakty NFZ na prowadzenie poradni chirurgicznej 

i ortopedycznej, badań endoskopowych, tomografii komputerowej, fizjoterapii, 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a także dofinansowanie unijne na utworzenie 

Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  niesamodzielnych i starszych.  

W 2019 r. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie pomoc medyczną uzyskało 

ponad 24 tysiące osób. W związku z trudnościami w finansowaniu szpitali 
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powiatowych z Polsce, w ciągu całego roku toczyły się rozmowy z przedstawicielami 

ośmiu gminnych samorządów, dotyczące wsparcia szpitala i utworzenia 

samorządowej spółki prowadzącej szpital. Rozmowy są kontynuowane także w roku 

obecnym. W 2019 r. gminy powiatu przekazały 740 tys. zł na zakup sprzętu 

potrzebnego dla szpitala. W pomoc placówce aktywnie zaangażowali się mieszkańcy 

powiatu, przekazując za pomocą różnych akcji ponad 61 tys. zł. Dzięki tym środkom 

możliwe było doposażenie placówki, między innymi w specjalistyczną głowicę do 

ultrasonografu na oddział neonatologiczny. Powiat jako właściciel dokonał dopłat do 

działalności spółki w wysokości 3,6 mln zł.  

Rok 2019 był również ważny ze względu na zmiany w systemie oświaty. 

W wyniku reformy likwidującej gimnazja, szkoły prowadzone przez powiat 

przekształciły się w czteroletnie licea i pięcioletnie technika. We wrześniu 2019 roku 

do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych przyjętych zostało 654 absolwentów 

gimnazjów oraz 672 absolwentów szkół podstawowych. Ta sytuacja będzie 

skutkowała znacznym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym powiatu w następnych 

latach.   

Pod względem inwestycyjnym nacisk kładziony był na dostosowanie szkół 

powiatowych do przyjęcia tzw. „podwójnego rocznika” – uruchomione zostały nowe 

pracownie oraz oddany do użytku wyremontowany internat. Koszty powiatu w tym 

zakresie sięgnęły 1 mln zł.  Podejmowane działania zaowocowały przyznaniem przez 

Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prestiżowego, ogólnopolskiego 

wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji 2019”. W 2019 r. kontynuowano 

wdrażanie zmian mających na celu poprawę dostępności starostwa i jednostek dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Niniejszy dokument potwierdza, że w minionych 12 miesiącach został obrany 

dobry kierunek dla rozwoju powiatu. Zadaniem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego jest 

dbanie o zrównoważony rozwój oraz dążenie do zaspokajania potrzeb i poprawy 

jakości życia mieszkańców. Powyższe założenia realizowaliśmy w roku 2019 dzięki 

ścisłej współpracy z gminami, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi 

i ponadlokalnymi. Zakładamy kontunuowanie tego kierunku pracy w kolejnych latach.    

 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu 

Barbara Bandoła 


