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I. Wstęp 

Szanowni Państwo! 

Po raz trzeci przedkładamy Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego. Tym razem 

dotyczy on roku 2020.  

W minionym roku zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa, która w znaczący sposób 

wymusiła zmiany w życiu każdego mieszkańca naszego powiatu, spowodowała konieczność 

wprowadzenia ograniczeń w niemal każdej dziedzinie - gospodarczej, społecznej, 

oświatowej, sportowej, kulturalnej, a także samorządowej. Powiat Pszczyński w znaczący 

sposób wspierał władze państwa w walce z epidemią - finansując pracę wymazobusów, 

organizując mobilne punkty pobierania wymazów, dystrybuując środki ochrony osobistej i 

dezynfekcyjne czy przekazując aktualne informacje mieszkańcom, dotyczące stanu epidemii, 

obowiązujących restrykcji i możliwości szczepień.   

Równolegle z tymi nowymi, niespodziewanymi wydatkami i obowiązkami, realizowane 

były zaplanowane w budżecie powiatu inwestycje i zadania, które szczegółowo zostały 

opisane w raporcie.   

Dokument zawiera najistotniejsze działania zrealizowane przez władze Powiatu 

Pszczyńskiego, Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz powiatowe jednostki organizacyjne.  

Kompleksowo informuje o jakości życia i poziomie rozwoju samorządu. Raport jest 

podsumowaniem roku 2020 przede wszystkim w zakresie realizowanych w powiecie 

inwestycji i projektów. Zawarte są w nim szczegółowe dane dotyczące działalności 

oświatowej, inwestycyjnej, kulturalnej i sportowej powiatu.  

W dokumencie przytoczono 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.  

Raport pokazuje działania organów, zarówno stanowiącego, tj. Rady Powiatu, jak 

również organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.  

W kadencji 2018-2023 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego tworzą: starosta pszczyński -  

Barbara Bandoła (przewodnicząca zarządu), wicestarosta pszczyński - Damian Cieszewski, 

etatowy członek zarządu - Grzegorz Nogły oraz pozostali członkowie: Stefan Ryt oraz 

Grzegorz Wanot.  
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Dokument został opracowany w oparciu o materiały przygotowane przez naczelników  

i kierowników merytorycznych komórek Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz 

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych.  

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, 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: 

• Goczałkowice-Zdrój – jednowioskowa, 

• Kobiór – jednowioskowa, 

• Miedźna – w skład gminy wchodzą sołectwa: Frydek, Gilowice, Grzawa, Miedźna, 

Góra, Wola, Wola I, Wola II, 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 6 

 

• Pawłowice – w skład gminy wchodzą sołectwa: Pawłowice, Pielgrzymowice, 

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

• Suszec – w skład gminy wchodzą sołectwa: Suszec, Radostowice, Mizerów, Kryry, 

Kobielice, Rudziczka, 

• 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. 

Tabela nr 1: Obszar i ludność powiatu pszczyńskiego. 

 Gmina Obszar [km2] Liczba ludności* 

Goczałkowice-Zdrój 47,55 6 661 

Kobiór 48,17 4 861 

Miedźna 50,27 15 556 

Pawłowice 75,66 17 415 

Pszczyna 174,67 50 877 

Suszec 75,05 12 234 

Ogółem 471,37 107 604 

*mieszkańcy zameldowani na pobyt stały (stan na 31.12.2020 r.) 

Ogólną charakterystykę powiatu pszczyńskiego w 2020 r. 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 2020. W związku z tym charakterystyka powiatu musi 

opierać się w dużej mierze o dane z roku 2019. 

Tabela nr 2: Powiat pszczyński wg danych GUS za 2019 rok. 

Powiat pszczyński wg danych GUS 2019 rok 

Ludność (osoby zameldowane na pobyt stały i 
czasowy) 

111 539 
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Powiat pszczyński wg danych GUS 2019 rok 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km 237 

Lesistość w % 28 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 19 800 

Ludność w wieku produkcyjnym 72 502 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  19 237 

Urodzenia żywe  1 280 (650 chłopców, 630 

dziewczynek) 

Zgony  1002 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  2,5 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym  

1 747 

Pracujący (bez podmiotów gosp. do 9 osób oraz 

gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) 

28 183 

Odpady zebrane w ciągu roku (w tys. ton, z 

wyłączeniem odpadów komunalnych) 

30502,2 

Zasoby mieszkaniowe 33 074 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w zł 

4 426,94 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto  

w relacji do średniej krajowej (Polska=100)  

w % 

85,4  

Warto przytoczyć dane dotyczące najczęstszych przyczyn zgonów mieszkańców 

powiatu pszczyńskiego. 46,2% zgonów nastąpiło z powodu chorób układu krążenia, 28% 

osób zmarło z powodu nowotworów, natomiast 4% z powodu chorób układu oddechowego.  

Struktura ludności powiatu pszczyńskiego według ekonomicznych grup wiekowych 

w roku 2019 – poprzedzającym rok sprawozdawczy, ukazuje przewagę ludności w wieku 
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produkcyjnym, która stanowiła 62,1% 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 

17,2% ludności ogółem.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 r. dochody ogółem gmin na 

1 mieszkańca w powiecie wyniosły 5 462 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 5 237 zł. 

Finanse powiatu pszczyńskiego opisano w kolejnym rozdziale raportu. 

III. Działalność komórek i jednostek organizacyjnych 

1. Budżet powiatu  

Budżet Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok zakładał dochody w wysokości  

111 871 240 zł oraz wydatki w wysokości 110 697 669 zł. 

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody 

uległy zwiększeniu o 9 189 766,12 zł i zamknęły się łączną kwotą 121 061 006,12 zł, 

a planowane wydatki wzrosły o 13 397 164,12 zł i zamknęły się łączną kwotą  

124 094 833,12 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie 121 767 278,48 zł, 

co stanowiło 100,58% planu. Wysokie wykonanie dochodów zawdzięczamy wsparciu jakie 

Powiat Pszczyński otrzymał  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 112 041 957,38 zł co stanowiło 90,29% planu. Niskie wykonanie było 

skutkiem wydłużenia czasu realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych o kolejny rok 

budżetowy. 

W 2020 roku zrealizowane dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu 

wyniosły 1 132 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły  

1 041 zł. 

W 2020 r. w Powiecie Pszczyńskim wykonanie wydatków bieżących zamknęło się 

kwotą 104 827 379,38 zł, w tym m.in. zrealizowano następujące projekty z udziałem środków 

Unii Europejskiej: 

1. Fabryka młodych profesjonalistów,  

2. Większe umiejętności, lepsza praca, 

3. Sięgnij po więcej, 

4. Ready, Steady, Go!, 

5. Nowe cele, nowe szanse, 

6. Zdalna szkoła w powiecie pszczyńskim, 

7. Nie martw się, bądź zdrowy, 
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8. Droga do zmiany II, 

9.  Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. 

Na zadania inwestycyjne wydano 7 214 578 zł, w tym z dofinansowaniem UE 

zrealizowano następujące projekty: 

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. Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do Drogi 

Krajowej nr 1 (zadanie kontynuowane także w roku 2021); wartość umowy z 

wykonawcą 4 456 891,07 zł). 

Realizacja budżetu roku 2020 w większości przebiegała w okresie trwania pandemii 

COVID-19 (choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2). Konieczność 

zachowania reżimów sanitarnych i troska o zdrowie pracowników Wydziału Finansowego 

spowodowały istotne zmiany w systemie organizacji pracy. W celu zachowania bezpiecznych 

warunków ograniczono możliwość przebywania w pomieszczeniu biurowym do jednego 

pracownika co stanowiło maksymalnie 30% składu osobowego. Pozostali pracownicy 

realizowali swoje obowiązki w systemie pracy zdalnej korzystając z łączy internetowych  

i własnych (prywatnych) komputerów. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe była terminowa 

realizacja zadań bez konieczności korzystania z wydłużonych terminów dla sporządzanych 

informacji i sprawozdań finansowych. 

2. Oświata 

2.1. Szkoły i placówki oświatowe  

W powiecie pszczyńskim w 2020 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, 
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2) branżowa szkoła I stopnia – 1, 

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 1, 

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 we wszystkich szkołach korzystało: od stycznia do czerwca 

2020 – średnio w miesiącu: 12 osób, od września do grudnia – średnio w miesiącu: 9 osób. 

W roku 2020 w przeliczeniu na jedną uczennicę/ucznia roczne wydatki na 

poszczególne szkoły z budżetu powiatu kształtowały się następująco: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Pszczynie: 9 033,80 zł, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. generała 

Józefa Bema w Pszczynie: 9 653,39 zł, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w 

Pszczynie: 11 359,15 zł, Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie:  

47 445,86 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane w ZS nr 3 Specjalnych:  

5 555,67 zł, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli: 20 187,49 zł. 

Wydatki powiatu na szkoły i placówki niepubliczne kształtowały się następująco: liceum 

ogólnokształcącemu dla dorosłych przekazano kwotę 153 618,66 zł (92,43 zł na osobę 

miesięcznie) plus 3 016,62 zł (dla 3 słuchaczy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości),  

tj. łącznie 156 635,28 zł; policealnej szkole przekazano 367 740,49 zł plus 22 121,88 zł (dla 

22 słuchaczy, którzy uzyskali dyplom zawodowy) tj. łącznie 389 862,37 zł; niepublicznym 

poradniom psychologiczno-pedagogicznym przekazano 811 800,77 zł (426,59 zł na osobę 

miesięcznie); ośrodkom rewalidacyjno-wychowawczym przekazano 5 142 980,96 zł  

(4 824,56 zł na osobę miesięcznie). 

Wydatki powiatu na oświatę wynosiły 48 967 937,22 zł, z czego 40 085 636,00 zł tj. ok. 

81,86% pokryte zostało z subwencji oświatowej, pozostałą część stanowią dochody własne, 

środki unijne, środki związane z realizacją programów rządowych. 

We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło 2719 uczennic 

i uczniów, w tym 175 w szkołach specjalnych, 779 w liceach ogólnokształcących, 1765 

w szkołach kształcących w zawodach, 152 w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych, 122 w niepublicznej policealnej szkole, 90 wychowanków w ośrodkach 

rewalidacyjno-wychowawczych, natomiast z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 11 

 

organizowanego w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych korzystało 

133 dzieci, w szkole specjalnej - 30 dzieci. 

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

w roku 2020 od stycznia do czerwca średnio 24 uczennic/uczniów. Najwięcej średnio osób 

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

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, tj. 20 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. 19 osób.  

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły ukończyło 564 uczniów, w tym technikum – 183, 

branżową szkołę I stopnia – 150, liceum ogólnokształcące – 210, szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy – 5 i szkołę podstawową – 16.  

Zdawalność egzaminów maturalnych wynosiła: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 100% (166 zdających), 

2) IV Liceum Ogólnokształcące – 61,9% (42 zdających), 

3) Technikum nr 1 - 56% (41 zdających), 

4) Technikum nr 2 – 40% (5 zdających), 

5) Technikum nr 3 - 64,7% (119 zdających). 

W 2020 r. wypłacono Stypendia Starosty Pszczyńskiego o charakterze motywacyjnym 

dla 1 uczennicy i 1 ucznia ze szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński w kwocie 3000 

zł.  

Wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku 

2020 wynosiła: dla stażystów – 3 406,00 zł, dla kontraktowych – 4 577,00 zł, dla 

mianowanych – 5 408,00 zł, dla dyplomowanych – 6 881,00 zł.  

W 2020 roku szkoły i placówki oświatowe stanęły przed szczególnym wyzwaniem 

związanym z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Od 12 marca szkoły i placówki oświatowe pracowały w  ograniczonym zakresie, 

wypełniając jednocześnie swoje zadania na możliwie najwyższym poziomie. Powiat 

Pszczyński wspomógł organizację pracy szkół pozyskując środki finansowe na zakup 

sprzętu i oprogramowania służącego organizacji zdalnego nauczania. W ramach programu 

„Zdalna Szkoła w Powiecie Pszczyńskim (Ministerstwo Edukacji – Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa) podpisano umowę o dofinansowanie oraz zakupiono 60 laptopów, w tym 39  

https://www.powiat.pszczyna.pl/zdalna-szkola-w-powiecie-pszczynskim
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z dostępem do bezprzewodowego Internetu. Komputery przekazano wszystkim szkołom 

powiatowym na podstawie umowy użyczenia wyposażenia.  

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie praca przebiegała zdalnie zgodnie 

z planem lekcji i według opracowanych  procedur, które  weryfikowano po przeprowadzeniu 

ankiet wśród  uczniów i nauczycieli. Szkoła otrzymała 9 laptopów ze starostwa dla uczniów, 

którzy nie posiadali sprzętu. Dodatkowo ze środków własnych szkoły doposażono 

nauczycieli w 9 laptopów oraz 2 tablice interaktywne. Stale monitorowano przebieg zajęć 

zdalnych poprzez hospitacje, ankiety wśród uczniów, nauczycieli. Zorganizowano pomoc 

psychologiczną dla uczniów w szkole, spotkania z pedagogiem, psychologiem. Dla uczniów 

z problemami w uczeniu się  organizowano zajęcia dodatkowe. Organizowano również 

dodatkowe zajęcia sportowe dla małych grup zainteresowanych uczniów. Lekcje 

wychowawcze odbywały się online, w czasie spotkań wychowawcy omawiali problemy, 

sytuację podczas pandemii. Na bieżąco kontaktowali się z rodzicami poprzez dziennik 

elektroniczny, czy platformę Teems, aby rozwiązać problemy nurtujące młodzież. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie od marca została wprowadzona 

nauka zdalna z wykorzystaniem kilku platform, w tym ZOOM, dziennika elektronicznego oraz 

m.in. aplikacji typu Messenger, WhatsApp.  Wdrożono w szkole procedury pracy zdalnej oraz 

nauki prowadzonej zdalnie. Został przesunięty termin matur. Odbyły się one w dniach od 8 

do 29 czerwca. Od dnia 8 czerwca wznowione zostały zajęcia praktyczne uczniów 

przygotowujących się do egzaminu zawodowego (wymagana była w przypadku uczniów 

niepełnoletnich - zgoda rodziców lub zgoda uczniów pełnoletnich). Ostatecznie nauczanie 

zdalne zostało przedłużone do 26 czerwca, a zakończenie roku zostało zaplanowane 

stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie odbyły się zgodnie z harmonogramem w czerwcu i lipcu zgodnie z wytycznymi 

GIS oraz MEN. W roku szkolnym 2020/2021 w związku z pandemią 19 października zostało 

wprowadzone nauczanie hybrydowe. W PZS nr 1 w Pszczynie polegało ono na prowadzaniu 

stacjonarnie zajęć praktycznych we wszystkich klasach (młodociani pracownicy uczestniczyli 

w zajęciach u pracodawców). W tym czasie klasy maturalne całość kształcenia odbywały 

stacjonarnie w szkole. Stacjonarnie pracowali również pedagodzy szkolni oraz biblioteka 

szkolna. Zajęcia rewalidacyjne także mogły być prowadzone w szkole z zachowaniem 

pełnego reżimu stacjonarnego. Nauczanie zdalne było prowadzone z wykorzystaniem 

platformy TEAMS. Stan ten utrzymał się do 26 października, gdy w związku  

z wprowadzeniem czerwonej strefy w całym kraju wprowadzono nauczanie zdalne. 

Uczniowie klas 2 i 3 technikum będący w tym czasie na praktykach zawodowych wrócili na 
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kształcenie zdalne, a pozostałą cześć praktyki zawodowej zrealizowali w formie projektu 

edukacyjnego. Od 26 października do 8 listopada uczniowie branżowych szkół I stopnia 

będący młodocianymi pracownikami byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy 

specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Z możliwości nauki 

zdalnej prowadzonej w szkole ze względu na niepełnosprawność lub niewystarczające 

warunki domowe skorzystało 5 uczniów i uczennic. Nauczanie zdalne zostało przedłużone 

do 29 listopada, a od 30 listopada zgodnie z nowym rozporządzeniem na zajęcia praktyczne 

prowadzone stacjonarnie na warsztatach szkolnych wrócili uczniowie Branżowej Szkoły  

nr 1.   

W tygodniu od 30 listopada do 4 grudnia klasy technikum uczestniczyły nadal  

w zajęciach w całości prowadzonych zdalnie. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący 

młodocianymi pracownikami mogli wrócić na praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie 

występowały zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogły 

zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.  

W związku z nauką zdalną PZS nr 1 w Pszczynie szkoła systematycznie doposażana 

była w sprzęt komputerowy. Zakupiono tablety graficzne, które wypożyczono nauczycielom. 

Szkoła przystąpiła do programu „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiła tablety oraz 

laptop, które wykorzystywali w pracy zdalnej nauczyciele. Również uczniom, którzy nie 

posiadali odpowiedniego zaplecza technicznego wypożyczano na bieżąco sprzęt, który 

szkoła otrzymała od Powiatu Pszczyńskiego. Były to laptopy, tablety oraz komputery 

stacjonarne.  

Powiatowy Zespół Szkół nr 2  w Pszczynie pracował w czasie pandemii COVID-19 

zgodnie z rozporządzeniami regulującymi na bieżąco pracę placówek oświatowych w Polsce. 

W pierwszym okresie obostrzeń powstały zaległości w realizacji czterotygodniowych 

praktyk zawodowych w klasach technikum. Część praktyk została przesunięta na następny 

rok szkolny – 2020/2021, kiedy to wszystkie zaległe praktyki zawodowe zostały 

zrealizowane. Bardzo pomocne okazały się realizowane przez szkołę w ramach ERASMUS+ 

projekty mobilnościowe „Nowe cele, nowe szanse” oraz „Fabryka młodych profesjonalistów”. 

Za granicę na praktyki zawodowe wyjechało w roku szkolnym 2020/2021 w sumie 30 

uczniów w zawodach hotelarskich, turystycznych oraz żywieniowych, dla których w Polsce 

nie było możliwości zorganizowania praktyk z powodu zamknięcia działalności firm w tych 

branżach oraz obawy pracodawców. 
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W szkole wprowadzono nauczanie zdalne na platformie TEAMS. Szkoła otrzymała od 

powiatu 20 laptopów (w tym 15 z dostępem do internetu), które zostały rozdane najbardziej 

potrzebującym uczniom – 15 sztuk oraz nauczycielom – 5 sztuk. Szkoła zorganizowała 

stanowiska komputerowe dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie mieli warunków 

technicznych/lokalowych, aby realizować naukę zdalną w domu. Kiedy było to możliwe 

organizowane były konsultacje dla uczniów klas maturalnych oraz zajęcia z przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas technikum przed egzaminem z przygotowania zawodowego. 

W szkole przeprowadzono wiele drobnych remontów, w miarę możliwości zostały 

odświeżone sale lekcyjne.  

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w czasie 

pandemii w 2020 r. odbywało się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS 

i MZ. Opracowano Regulamin funkcjonowania ZSZiO w Woli w czasie trwania pandemii 

COVID19, wraz z procedurami postepowania w razie podejrzenia lub zakażenia 

koronawirusem ucznia i pracownika szkoły. 

Od początku pandemii szkoła prowadziła działania informacyjne skierowane do 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Komunikaty i materiały informacyjne dotyczyły bieżących 

informacji na temat zmian i rozwiązań wynikających z nowego sposobu realizacji nauki. Na 

bieżąco dyrekcja koordynowała współpracę nauczycieli z uczniami i ich rodzicami 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym 

uczniów objętych kształceniem specjalnym i uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. 

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia (10 osób) będący pracownikami młodocianymi 

realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z przepisami prawa pracy  

i wytycznymi MEN, GIS i MZ. Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów 

Branżowej Szkoły I stopnia były zrealizowane zgodnie z planem. Kursy odbyły się w sposób 

zdalny, wzięło w nich udział 100% uczniów. Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum 

zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wzięło w nich udział 100% uczniów klasy III. 

Uczniowie w czasie nauki zdalnej korzystali z wypożyczonych szkole przez Powiat 

Pszczyński laptopów (6 sztuk) oraz routera (1 sztuka). Egzaminy zawodowe i maturalne 

odbyły się w reżimie sanitarnym. Nauczyciele rozwijali swoje kompetencje cyfrowe w ramach 

doskonalenia: „TiK w nauczaniu przedmiotowym”, „Wykorzystanie narzędzi TiK  

w nauczaniu”, „Sytuacje konfliktowe”, Teams, Office 365 dla edukacji – szkolenie drugiego 

stopnia”. Nauczyciele w nauce zdalnej korzystali z 7 laptopów pozyskanych przez szkołę 

w ramach programu Aktywna Tablica. 
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Funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie w 2020 roku zostało 

dostosowane do sytuacji epidemiologicznej we wszystkich obszarach działalności zgodnie  

z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opracowano szereg wewnętrznych dokumentów, 

których wdrożenie umożliwiło zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

W ww. okresie szkoła prowadziła zajęcia zdalne oraz stacjonarne w trybie 

hybrydowym. Placówka otrzymała wsparcie od organu prowadzącego poprzez przekazanie 

w użytkowanie 15 laptopów. Praca w trybie zdalnym bazowała na wykorzystaniu m.in. 

Microsoft Office 365 w tym platformy Microsoft Teams i innych pomocnych w zdalnym 

nauczaniu. Nauczyciele odbyli liczne szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informatycznych do nauczania na odległość. Dla wszystkich uczniów zostały utworzone 

konta na platformie Microsoft Teams. Poprzez indywidualne loginy uczniowie, jak również ich 

rodzice mieli  możliwość zdalnego kontaktu z nauczycielami. 

Na bieżąco prowadzono monitoring i ewaluację organizacji pracy szkoły i 

stosowanych form zdalnego nauczania w okresie pandemii. Analiza wniosków wskazywała 

na organizację zajęć stacjonarnych w pierwszej kolejności dla uczniów klas najmłodszych, 

zespołów klasowych dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Prowadzono również zajęcia 

stacjonarne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dołożono wszelkich 

starań, aby realizacja założeń organizacyjnych została zrealizowana np. zdołano w ramach 

możliwości zorganizować zaplanowane konkursy, wyjazdy na basen, zajęcia z dogoterapii. 

Niestety, nie zrealizowano ważnego przedsięwzięcia jakim jest organizacja obchodów 

Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych zwanego ,,Słonecznym Tygodniem’’. 

Wszystkie dzieci przebywające na obiekcie systematycznie otrzymywały posiłki 

przygotowane przez stołówkę szkolną (wyremontowaną).  

2.2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydano 2 145 742,38 zł.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie w 2020 roku przyjęła 1413 

dzieci, z czego diagnoz psychologicznych wydano: 745, diagnoz pedagogicznych: 611, 

diagnoz logopedycznych: 122, diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej: 15. 

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w formie warsztatów: 44, 

w formie terapii rodzin: 32. 
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Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży w roku 2020 kształtowała się 

następująco: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 13, 

2) terapia logopedyczna: 66, 

3) terapia psychologiczna w tym psychoterapia: 67, 

4) terapia dla zagrożonych uzależnieniami: 0, 

5) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 229, 

6) zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: 70, 

7) grupy wsparcia: 1, 

8) interwencja kryzysowa: 1, 

9) inne formy pomocy indywidualnej: 151, 

10) inne formy pomocy grupowej: 912, 

11) zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych: 214, 

12) mediacje i negocjacje: 2, 

13) konsultacje: 57, 

14) porady bez badań: 151, 

15) porady po badaniach przesiewowych: 148, 

16) badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę”: 90, 

17) badania przesiewowe wzroku programem „Widzę”: 9, 

18) badania przesiewowe mowy programem „Mówię”: 63. 

Wydane orzeczenia: 

1) o potrzebie kształcenia specjalnego: 337, w tym 

• dla niesłyszących i słabosłyszących – 11, 

• dla niewidomych i słabowidzących – 9, 

• dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 83, 

• dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – 15, 

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 96, 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 55 

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 57, 

• dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 9, 

• dla niedostoswanych społecznie – 2, 

2) uchylające: 17, 

3) o potrzebie indywidualnego nauczania: 39, 
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4) o braku potrzeby indywidualnego nauczania: 7, 

5) o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego: 1, 

6) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 12, 

7) o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: 4. 

Wydane opinie: 

1) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 127, 

2) przyspieszenie obowiązku szkolnego: 1, 

3) odroczenie obowiązku szkolnego: 11, 

4) zwolnienie z nauki drugiego języka obcego: 5,  

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych: 83, 

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

7) pierwszeństwo przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej: 1, 

8) udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego: 9,  

9) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu: 34, 

10) objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole: 137, 

11) inne opinie: 2, 

12) o specyficznych trudnościach w uczeniu się: 59, 

13) w sprawie spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza 

przedszkolem/szkołą: 2, 

14) zindywidualizowana ścieżki kształcenia: 3. 

W ramach realizacji zadania polegającego na procesowym wspomaganiu Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna objęła bezpośrednim wsparciem dwie szkoły podstawowe  

i cztery szkoły ponadpodstawowe.  

W ramach wspomagania Poradnia prowadziła następujące zadania: 

1) spotkania informacyjne z dyrektorami szkół: 14,  

2) diagnozę potrzeb rozwojowych (szkoła w drodze do organizacji uczącej się): 6, 

3) szkolenia 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. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 2020 roku prowadziła sieć współpracy  

i samokształcenia nauczycieli historii. W ramach jej realizacji w styczniu przeprowadzono 
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spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli historii gminy Miedźna, przygotowano program 

jubileuszowy Turnieju Wiedzy o Regionie (organizator – Biblioteka w Grzawie).  

W styczniu zorganizowano spotkanie z nauczycielami historii w ramach sieci współpracy na 

temat: „Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń”. W ramach promocji systemu 

wspomagania opracowano materiały promocyjne dla Ośrodka Rozwoju Edukacji - Dobre 

praktyki dla samorządów w zakresie organizacji procesowego wspomagania. 

Zespół wsparcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracuje poprzez 

przeprowadzanie konsultacji w sprawie form organizacji wspomagania, udziela wsparcia 

organizacyjnego i pomocy w promocji, wspiera w opracowaniu pogłębionej diagnozy metodą 

profilu szkoły, wspiera w kontaktach z doradcami zawodowymi.  

W ramach systemu wspomagania PPP współpracuje z następującymi instytucjami: 

1) Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie - udział w realizacji Planu 

strategicznego rozwoju szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów w gminie Pszczyna, 

2) Gminą Miedźna - udział w realizacji Planu Strategicznego rozwoju szkół w zakresie 

kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w gminie Miedźna, 

3) Gminą Suszec, Gminnym Zespołem Oświaty i Sportu – organizacja procesowego 

wspomagania w gminnych placówkach, 

4) Starostwem Powiatowym w Pszczynie - udział w opracowaniu Planu Strategicznego 

rozwoju szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w powiecie 

pszczyńskim, 

5) Biblioteką Pedagogiczną – współdziałanie z sieciami samokształcenia i współpracy 

prowadzonymi przez bibliotekę. 

Ponadto w roku 2020 Poradnia podjęła się realizacji następujących zadań: 

1) kontynuacja grup wsparcia dla rodziców w ramach kursu „Szkoła dla rodziców”, 

2) współpraca z Wydziałem Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

w zakresie organizacji konferencji dla wychowawców i nauczycieli szkół 

powiatowych z zakresu promocji zdrowia psychicznego „Kiedy emocje zawodzą: 

depresja, samobójstwa, autodestrukcja dzieci i młodzieży”, 

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, 
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7) zorganizowano badania przesiewowe SI w ramach „Ogólnopolskiego Dnia 

Otwartych Diagnoz SI”. 

W 2020 roku w ramach działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego Poradnia kontynuowała program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki „Za 

życiem”. Na usługi specjalistów w ramach programu w 2020 roku wydatkowano kwotę dotacji 

celowej w wysokości 439 696,00 zł. 

Specjaliści wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

w Pszczynie pomocą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objęli w 2020 roku 102 

dzieci.  Każdemu dziecku przydzielono stosowną do ich potrzeb tygodniową liczbę godzin 

z danym specjalistą.  

W ramach programu prowadzone były spotkania z rodzicami, badania diagnostyczne 

w celu dokonania oceny poziomu funkcjonowania dzieci. Dla każdego dziecka został 

opracowany plany wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzono zajęcia terapeutyczne 

oraz udzielano wszechstronnego wsparcia w postaci usługi specjalistów zgodnie  

z oczekiwaniami rodziców. Głównym celem prowadzonych działań było wspomaganie 

opóźnionego rozwoju dzieci w różnych sferach, a także wspomaganie rodziców. 

W roku 2020 wykorzystano łącznie do bezpośredniej pracy z dzieckiem 7540 godzin, 

w tym: logopedów/neurologopedów - 950 godzin, psychologów - 500 godzin,  

fizjoterapeutów/terapeutów SI - 4090 godzin, pedagogów - 1500 godzin, tyflopedagogów - 

500 godzin, surdopedagogów - 500 godzin. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podejmowała  szereg dodatkowych zadań 

w związku z pandemią COVID-19. 

W roku 2020 w miesiącach od kwietnia do marca został uruchomiony telefon 

psychologicznej interwencji kryzysowej. Była to jedna z form pomocy w zakresie poradnictwa  

psychologicznego i psychoterapii, udzielana osobom doświadczającym kryzysu 

emocjonalnego, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, lęku,  

w tym związanym z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w świecie. Psycholodzy i interwenci 

kryzysowi  udzielili specjalistycznej pomocy indywidualnej młodzieży oraz rodzinom   

w sytuacji: 

• kryzysu emocjonalnego,  

• zagrożenia samobójstwem, 

• zaburzeniami emocji związanych z uczestniczeniem w nauczaniu zdalnym,  

• utraty, żałoby, 
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• choroby dziecka lub własnej, 

• przemocy domowej, 

• wypadków, 

• doświadczenia przestępstwa. 

Celem interwencji kryzysowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie 

było: 

• zapewnienie wsparcia, 

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

• zredukowaniu lęku, 

• zredukowanie złości i poczucia beznadziei,  

• a także  przywrócenie równowagi psychicznej, która zapobiega dalszej dezorganizacji 

w życiu dzieci, uczniów i ich rodziców.  

Telefon działał w trybie całotygodniowym w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Korzystać mogli z niego wszyscy mieszkańcy powiatu niezależnie od sytuacji rodzinnej. 

Cieszył się dużym zainteresowaniem i skorzystało z tej formy pomocy kilkadziesiąt osób. 

Informacje o jego uruchomieniu i działaniu umieszczane były systematycznie na stronach 

internetowych Powiatu Pszczyńskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Pszczynie 

oraz w mediach społecznościowych 

Ponadto prowadzone były działania w ramach interwencji kryzysowej  

w placówkach edukacyjnych całego powiatu. Odbywały się spotkania w formie stacjonarnej  

z dziećmi ich rodzicami doświadczającymi kryzysu psychologicznego związanego z 

występowaniem pandemii. Udzielano porad psychologicznych. W szczególnie trudnych 

przypadkach dzieci i młodzież obejmowana była stacjonarną formą terapii, która odbywała 

się w siedzibie poradni. 

2.3. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

Na działalność Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Powiat Pszczyński 

wydatkował kwotę 849 488,98 zł. 

W roku 2020 na zajęcia pozaszkolne prowadzone przez POPP uczęszczało ok. 900 

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

placówka oferowała m.in. zajęcia: artystyczne, teatralne, naukowe, techniczne, językowe, 

sportowo-rekreacyjne, kół wokalno-instrumentalnych, dziecięcych zespołów regionalnych 

i zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami judo dla dzieci.  
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Działalność POPP opiera się na współpracy z placówkami oświatowymi Powiatu 

Pszczyńskiego i 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. 

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych reprezentowali placówkę podczas imprez 

i w okolicznościowych wydarzeniach (m.in. oprawa wokalno-instrumentalna Marszu Śmierci) 

Działalność placówki ze względu na epidemię koronawirusa w 2020 r. była 

ograniczona pod względem udziału wychowanków w imprezach, konkursach, koncertach, 

itp. Zajęcia prowadzone były w trybie hybrydowym.  

Podopieczni POPP dzięki zaangażowaniu nauczycieli mają okazję współpracować ze 

znanymi artystami. Chór Piano-Forte pod dyrekcją Katarzyny Machnik po raz kolejny został 

zaproszony przez artystę Czesława Mozila do wspólnego nagrania utworu na nową płytę 

piosenkarza. Młodzieżowy chór Per Spasso pod dyrekcją Katarzyny Machnik, młodzieżowe 

zespoły Offbeat i Darmowy Catering, których opiekunem jest Joanna Gryz oraz dziecięcy 

zespół regionalny „JEDYNKA” pod opieką Danuty Abramowicz-Heczko wzięły udział  

w projekcie pn. „Przesiądź się na kulturę” realizowanym przy współpracy z Wydziałem 

Promocji i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Wymienione grupy 

prezentowały repertuar podczas plenerowych koncertów przy Centrum Przesiadkowym  

w Pszczynie.  

3. Działania inwestycyjne zrealizowane przez Powiat Pszczyński 

3.1. Zamówienia 

W roku 2020 Powiat Pszczyński przeprowadził 17 postępowań o udzielenie 

zamówienia w  trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na łączną kwotę 5 335 217,00 zł, 

największą wartość stanowiły udzielone dostawy tj.: 2 733 593,46 zł. 

Największe wartościowo zamówienie dotyczyło wymiany windy pożarowo-ratowniczej 

w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna): 735 328,44 zł. 

Na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie zrealizowano także szereg innych 

zamówień: dostawę wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego, zakup  

i dostawę respiratorów stacjonarnych, w obiekcie szpitala wykonane zostały roboty 

budowlane w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz  

z instalacjami. 
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W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie wykonano roboty budowlane celem 

utworzenia pracowni cukierniczej, a w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 utworzono pracownię 

programowania. Zadania dofinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach działania Infrastruktura kształcenia zawodowego, na które powiat 

pozyskał fundusze. Na ternie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonano wymianę 

nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wraz z wymianą oświetlenia. 

W związku z nowymi obowiązkami ustawowymi dotyczącymi udzielania zamówień 

publicznych (obowiązek elektronizacji) w Starostwie Powiatowym zainstalowano w roku 2020 

nowe rozwiązanie techniczne (platformę elektroniczną), za pomocą której zamawiający 

komunikowali się z wykonawcami, a wykonawcy mogli elektronicznie składać oferty. 

3.2. Inwestycje i remonty 

W 2020 roku Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Pszczynie zrealizował 

zadania oraz wykonał remonty, których łączna kwota wyniosła 2 958 449,77 zł. 

Wśród tych zadań znalazły się m.in:  

1. Prace remontowe w budynku ZLZ Wola przy ul. Poprzecznej 1 

W roku 2020 kontynuowano prace na obiekcie w Woli związane z dostosowaniem budynku 

do obowiązujących przepisów p.poż.  

Zakres wykonanych robót obejmował:  

• wymianę klap rewizyjnych, 

• montaż i uruchomienie czujek pożarowych, 

• modernizację pomieszczenia wentylatorowni z wydzieleniem pomieszczenia na 

pompownię 

W efekcie wykonanych na obiekcie prac, wydzielone zostały strefy pożarowe. Wykonano 

instalację pożarową hydrantową dostosowaną do obowiązujących przepisów p.poż. 

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 

75 504,86 zł. 

2. Przebudowa budynku Szpitala w Pszczynie, w tym w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z instalacjami 

Zakres robót na obiekcie podzielony został na dwie części: 

Część 1. robót obejmowała: oddzielenie p.poż pawilonu diagnostycznego od pawilonu 

łóżkowego, oraz wykonanie elementów podziału na dwa budynki, wydzielenie p.poż klatki 

schodowej (ciemna) oraz wykonanie elementów oddzielenia pożarowego; 
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Część 2. robót obejmowała: modernizację archiwum zakładowego – wykonanie 

zabezpieczenia pożarowego oraz wydzielenie strefy pożarowej. 

Wartość zamówienia wyniosła 846 677,06 zł. 

3. Pozostałe inwestycje związane ze Szpitalem Powiatowym w Pszczynie 

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego - 247 348,50 zł. 

Modernizacja instalacji wodociągowych - 197 874,77 zł. 

4. Opracowanie dokumentacji – termomodernizacja budynku basenu  

w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, przy ul Szymanowskiego 12 

Wynagrodzenie umowne wyniosło 134 070,00 zł.  

5. Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie 

 przy ul. Bogedaina 24 – kontynuacja zadania 

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku. W 2020 roku kontynuowano prace w obiekcie. 

Zakres robót wykonanych w 2020 roku obejmował: 

• roboty w zakresie instalacji c.o., 

• roboty w zakresie instalacji elektrycznej, 

• przepięcie instalacji c.o. do nowych kotłów, 

• uruchomienie nowej kotłowni gazowej, 

• drobne roboty ogólnobudowlane i roboty towarzyszące. 

Wartość robót wykonanych w 2020 roku wyniosła 207 805,73 zł.   

6. Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

Zadanie obejmowało remont bocznej ściany budynku Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie. Wartość wykonanych robót wyniosła 19 656,79 zł. 

7. Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Pszczyńskiego celem 

utworzenia pracowni zawodowych 

• pracownia cukiernicza – modernizacja budynku internatu PZS nr 2  

w Pszczynie oraz dostawa wyposażenia, mebli i sprzętu komputerowego 

• pracownia programowania – modernizacja budynku warsztatów szkolnych PZS nr 1 

w Pszczynie oraz dostawa mebli i sprzętu komputerowego 

Wartość wykonanych robót wyniosła 813 282,45 zł. 

8. Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wraz z oświetleniem  

na terenie POSiR Pszczyna 
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Zakres wykonanych robót obejmował:  

• demontaż starej nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypką z piaskiem  

i granulatem EPDM wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadu, 

• usunięcie darni w pasie pomiędzy boiskiem a ogrodzeniem, 

• demontaż bramek na czas prowadzenia prac oraz przygotowanie nawierzchni  

z wyrównaniem istniejącej podbudowy 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

• wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej i wklejenie linii wraz  

z zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu 

• wymiana źródła światła istniejącego na energooszczędne oświetlenie LED 

• ponowny montaż bramek   

Wartość zamówienia wyniosła 321 546,27 zł. 

9. Remont podłogi w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1  

w Pszczynie 

Zadanie obejmowało remont podłogi w dwóch pomieszczeniach pokoju nauczycielskiego w 

budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie – przy ul. Bogedaina 20. 

Wynagrodzenie umowne wynosiło 24 975,24 zł. 

10. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

Zakres prac obejmował: 

• roboty malarskie 

• roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• roboty wodno-kanalizacyjne 

Wartość przedmiotu realizacji zamówienia wyniosła 25 000,00 zł. 

11. Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych  

w Pszczynie 

Zakres wykonanych prac obejmował remont kanalizacji w pomieszczeniach piwnicznych.  

Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 44 708,10 zł. 

3.3. Infrastruktura drogowa 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie utrzymuje 219,3 km dróg powiatowych oraz 18 

obiektów mostowych: 

• drogi w stanie b. dobrym 83,334 km (38%) 

• drogi w stanie dobrym 57,018 km (26%) 
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• drogi w stanie ostrzegawczym 43,86 (20%) 

• drogi w stanie złym 30,702 km (14 %) 

• drogi w stanie bardzo złym 4,386 km (2%) 

• mosty w stanie bardzo dobrym 5 

• mosty w stanie dobrym 4 

• mosty w stanie dostatecznym 5 

• mosty w stanie złym 4. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. przy drogach powiatowych znajdowało się 10,1 km ścieżek 

rowerowych. 

W roku 2020 na zadania remontowo-inwestycyjne wydano 6 245 572,69 zł. Na kwotę tę 

składają się środki: 

• powiatu: 3 374 925,58 zł 

• gminy Kobiór: 192 716,28 zł 

• gminy Miedźna: 332 184,47 zł 

• gminy Suszec: 39 852,00 zł 

• gminy Pszczyna: 242 447,59 zł 

• gminy Pawłowice: 194 999,72 zł 

• JSW KWK Pniówek: 124 500,60 zł 

• Skarbu Państwa: 1 378 470,91 zł 

• Unii Europejskiej: 365 475,54 zł. 

W roku 2020 realizowano następujące inwestycje drogowe: 

• Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do Drogi 

Krajowej nr 1 (zadanie kontynuowane także w roku 2021) - całkowita wartość 

zadania: 4 456 891,07 zł; 

• Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach (zadanie 

kontynuowane w latach 2021-2022) - wartość robót 6 163 457,66 zł; 

• Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu (zadanie 

kontynuowane w roku 2021) - całkowita wartość zadania 2 417 147,73 zł; 

• Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie, etap VIII - wartość 

robót: 73 671,98 zł; 

• Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach, etap I i II - wartość robót:  

560 508,89 zł; 

• Remont ul. Wiejskiej w Grzawie, etap I i II - wartość robót: 664 368,94 zł; 

• Remont nawierzchni ul. Czarne Doły w Studzionce - wartość robót: 393 058,87 zł; 
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• Remont nawierzchni ul. Topolowej w Miedźnej - wartość robót: 170 285,81 zł 

• Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie, etap IV - wartość 

robót 66 523,60 zł;  

• Remont nawierzchni jezdni ul. Goli w Łące - wartość robót: 79 777,80 zł. 

Powiatowy Zarząd Dróg w roku 2020 nabył: 

• urządzenie do zbierania liści: 23 124,00 zł 

• rębak do gałęzi: 75 522,00 zł 

• serwer: 25 215,00 zł. 

W roku 2020 wydano 82 postanowienia w tym: 

• uzgodnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 5, 

• uzgodnienia projektu decyzji ustalających warunki zabudowy: 58, 

• uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego: 9, 

• uzgodnienia dla wójta lub burmistrza projektu podziału działek: 7, 

• inne 3. 

W roku 2020 wydano 197 decyzji niekasowych w tym: 

• lokalizacja zjazdów: 54, 

• lokalizacja urządzeń w pasie drogowym: 143. 

W roku 2020 wydano 273 decyzje kasowe w tym: 

• prowadzenie robót: 192, 

• zajęcie pasa drogowego tablicą reklamową: 1, 

• zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu: 36, 

• stwierdzenie wygaśnięcia decyzji zezwalającej na handel z powodu ograniczeń 

COVID: 36, 

• usuwanie awarii 8. 

W roku 2020 wydano 64 zezwolenia na przejazdy nienormatywne w tym: 

• zezwolenia kat. II: 6, 

• zezwolenia kat. III: 58. 

4. Środki zewnętrzne 

W 2020 r. Powiat Pszczyński realizował 55 zadań współfinansowanych bądź też 

finansowanych ze środków zewnętrznych. Ich wartość całkowita wynosi 58 012 283,30 zł, 

z czego 50 210 626,49 zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne (wsparcie z UE, innych 
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jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów zewnętrznych),  

a 7 801 656,81 zł to wkład własny Powiatu Pszczyńskiego. 

Były to w większości zadania, które Powiat Pszczyński realizował jako lider,  

ale również takie, w których uczestniczył jako partner. 

Najwięcej przedsięwzięć realizowano w zakresie oświaty - 7 z nich dotyczyło 

podnoszenia umiejętności uczniów, 7 związanych było z modernizacją i/lub 

doposażeniem szkół powiatowych. Kolejnych 12 zadań dotyczyło modernizacji 

infrastruktury transportowej (budowy/przebudowy dróg, chodników i mostu; opracowania 

projektu technicznego przebudowy infrastruktury drogowej; realizacji projektu unijnego, 

w ramach którego powstało centrum przesiadkowe w Pszczynie – obecny zakres 

przedmiotowy tego projektu realizowany jest wyłącznie przez partnera - gminę Pszczyna). 

9 przedsięwzięć związanych było z modernizacją i doposażeniem Szpitala Powiatowego 

w Pszczynie (większość z nich współfinansowana była przez gminy naszego powiatu). 

Kolejnych 8 przedsięwzięć podejmowano w obszarze polityki społecznej (w tym 1 

dotyczyło powstania dziennego domu opieki medycznej, a 1 wsparcia rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej). 8 zadań związanych było z podnoszeniem 

kwalifikacji pracowników, kolejne 2 dotyczyły aktywizacji zawodowej mieszkańców 

powiatu pszczyńskiego, a 1 ukierunkowane było na modernizację infrastruktury sportowej. 

Największą wartość stanowiły przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową 

(58,99 %), następnie zadania prozatrudnieniowe (21,23 %), projekty społeczne (9,28 %), 

dalej przedsięwzięcia z zakresu oświaty (5,73 %), zadania dotyczące doposażenia 

szpitala (4,08 %), inwestycja z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej (0,55 %) 

oraz inicjatywy dotyczące podnoszenie kwalifikacji pracowników (0,14 %). 

Ze względu na pandemię COVID-19, terminy realizacji niektórych projektów uległy 

zmianie. Część przedsięwzięć ukierunkowana była na walkę ze skutkami pandemii 

koronawirusa (np. wsparcie dla przedsiębiorców, doposażenie szkół, domu dziecka oraz 

szpitala, a także dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem powiatu pszczyńskiego). 

Warto wskazać, że w 2020 roku pozyskane środki na przedsięwzięcia z zakresu 

modernizacji oraz rozbudowy bazy oświatowej w powiecie pszczyńskim wyniosły  

925 134,36 zł. 

Wśród tych zadań znalazły się m.in.: 

a)  „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie – 

rozbudowa bazy oświatowej” – kwota dofinansowania: 255 750,50 zł 

b)  „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego – rozbudowa bazy 

oświatowej, etap II” – kwota dofinasowania: 431 975,42 zł, 
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c)  „Posiłek w szkole i w domu” – kwota dofinansowania 78 354,44 zł, 

d)  „Remont boiska Orlik” – kwota dofinansowania: 159 054,00 zł. 

Tabela nr 3: Wykaz inwestycji i projektów, współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, realizowanych przez Powiat Pszczyńskim w 2020 roku. 

Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

1  Don`t  
worry, be 
healthy (Nie 
martw się, 
bądź 
zdrowy) 

ZSO 
Pszczyna 

Erasmus+ 1.10.2018 
– 31.08. 
2021 

 

113 536,67 zł 113 536,67 zł 0,00 zł W projekcie 
uczestniczą 
uczniowie i 
nauczyciele ze 
szkół z: Węgier, 
Litwy, Austrii, 
Grecji i Polski, 
współpracując 
ze sobą w  
zakresie 
zdrowego stylu 
życia.   

2 Kopalnie 
bogactwa 

ZSO 
Pszczyna 

Erasmus+ 1.09.2020 - 
31.10. 
2021 

55 091,27 zł 55 091,27 zł 0,00 zł Głównym 
celem projektu 
jest poznanie 
kraju 
partnerskiego  
i zwiększenie 
kompetencji 
językowych 
uczniów.  

3 Sztuka ze 
śmieci 

ZSO 
Pszczyna 

Erasmus+ listopad 
2020 
- 
październik 
2022 

135 024,41 zł 135 024,41 zł 0,00 zł Celem projektu 
jest zmiana 
mentalności 
wśród uczniów 
i wykorzenienie 
złych nawyków 
związanych ze 
śmieciami. W 
projekcie 
uczestniczą 
szkoły z Grecji, 
Litwy, 
Hiszpanii, 
Portugalii oraz 
Polski. 

4 Większe 
umiejętno-
ści - lepsza 
praca! 

PZS nr 1 w 
Pszczynie 

POWER 
na 
zasadach 
Erasmus+ 

grudzień 
2018 
– grudzień 
2020 

384 337,76 zł 384 337,76 zł 0,00 zł Projekt 
obejmował dwa 
3-tygodniowe 
staże w 
Niemczech i 
Hiszpanii dla 
40 uczniów 
PZS nr 1. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

5 Ready 
Steady  Go! 

PZS nr 1 w 
Pszczynie/ 
SOS A SOU 
JABLUNKO
V - partner 
strategiczny 

Erasmus+ październik 
2018 
– wrzesień 
2021 

124 794,52 zł 

(część 
projektu 
przypadając
a na Powiat 
Pszczyński/ 
PZS nr 1 w 
Pszczynie) 

120 419,15 zł 

 
4 375,37 zł Projekt 

ukierunkowany 
na rozpow-
szechnienie 
elektrycznego 
napędu 
pojazdów oraz 
zapoznanie się  
z kulturą kraju 
partnerskiego. 

6 Nowe cele, 
nowe 
szanse 

PZS nr 2 w 
Pszczynie 

Erasmus+ wrzesień 
2018 
- sierpień 
2021 

638 822,05 zł 638 822,05 zł 0,00 zł W ramach 
projektu 
zorganizowano  
miesięczne 
staże w 
Czechach, 
Niemczech i 
Portugalii dla 56 
uczniów 
technikum. 

7 Fabryka 
młodych 
profesjo-
nalistów 

PZS nr 2 w 
Pszczynie 

Erasmus+ wrzesień 
2019 
- sierpień 
2021 

647 800,00 zł 647 800,00 zł 0,00 zł Projekt obejmuje 
staże  
zawodowe 
uczniów  
m.in. w 
Czechach, 
Słowacji, 
Niemczech  
i Portugalii. 

8  AS  PCPR Aktywny 
Samorząd 

marzec 
2020  
- 
grudzień 
2020 

334 192,54 zł 334 192,54 zł 0,00 zł Projekt 
ukierunkowany 
był na 
wyeliminowanie 
barier 
ograniczających 
uczestnictwo  
w życiu  
społecznym, 
zawodowym 
i w dostępie do 
edukacji. 

9 Program 
wyrówny-
wania 
różnic 
między 
regionami 
III 

PCPR Program 
wyrówny-
wania 
różnic 
między 
regionami 

wrzesień 
2020 
- marzec 
2021 

260 077,03 zł 260 077,03 zł 0,00 zł Celem  
programu było 
wyrównywanie 
szans oraz 
zwiększenie 
dostępu osób 
z niepełnospra-
wnościami  
do rehabilitacji 
zawodowej  
i społecznej. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

10 Pomoc 
osobom 
niepełno-
sprawnym 
poszkodo-
wanym w 
wyniku 
żywiołu lub 
sytuacji 
kryzyso-
wych 
wywołanych 
chorobami 
zakaźnymi 

PCPR Moduł III 
PFRON -
Pomoc 
osobom 
niepełno-
sprawnym 
poszkodo-
wanym w 
wyniku 
żywiołu lub 
sytuacji 
kryzyso-
wych 
wywoła-
nych 
chorobami 
zakaźnymi 

marzec 
2020- 
listopad 
2020 

423 387,50 zł 423 387,50 zł 0,00 zł Celem programu 
było 
zapewnienie 
pomocy  
osobom z 
niepełnospra-
wnościami 
poszkodowa-
nym na skutek 
działania żywiołu 
lub wystąpienia 
sytuacji 
kryzysowych 
spowodowa-
nych  
chorobami 
zakaźnymi. 

11 Asystent 
osobisty 
osoby 
niepełno-
sprawnej - 
edycja 2019-
2020 

PCPR Program 
"Asystent 
osobisty 
osoby 
niepełno-
sprawnej" - 
edycja 
2019-2020 
(finanso-
wany z 
Funduszu 
Solidarno-
ściowego) 

lipiec 2020 
-  
grudzień 
2020  

13 382,98 zł 13 382,98 zł 0,00 zł Projekt 
obejmował m.in: 
możliwość 
skorzystania 
przez osoby  
z niepełno-
sprawnością 
z pomocy 
asystenta, 
stymulowanie do 
podejmowania 
aktywności oraz 
przeciwdzia-
łanie 
dyskryminacji ze 
względu na 
niepełno-
sprawność. 

12 Droga do 
zmiany 

PCPR 
(lider)/OPS 
Pszczyna 
(partner) 

RPO WSL 
2014-2020 

styczeń 
2018 
- grudzień 
2020 

1 078 006,68  
zł 
 
(część 
projektu 
przypadająca 
na Powiat 
Pszczyński) 

916 156,68 zł 161 850,00 
zł 

Celem projektu 
była poprawa 
kompetencji 
społecznych  
i zawodowych 
mieszkańców 
powiatu 
pszczyńskiego, 
zagrożonych 
lub 
wykluczonych 
społecznie. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

13 Aktywi-
zacja osób 
młodych 
pozosta-
jących bez 
pracy w 
powiecie 
pszczyń-
skim (IV) 

PUP POWER 
2014-2020   

styczeń 
2019 
- czerwiec 
2021 

5 525 270,24  
zł 

 5 525 270,24  
 zł 

0,00 zł Przedmiotem 
projektu jest 
wsparcie dla 
osób poniżej 30 
r.ż. 
pozostających 
bez pracy. W 
ramach projektu 
finansowane są 
również 
działania tzw. 
tarczy 
antykryzyso-
wej. 

14 Aktywizacja 
osób bezro-
botnych w 
wieku 30+ 
zarejestro-
wanych w 
PUP w 
Pszczynie 
(IV) 

PUP RPO WSL 
2014-2020 

styczeń 
2019 – 
grudzień 
2022 

6 791 250,88 
zł 

6 791 250,88 
zł 

0,00 zł Celem projektu 
jest zwiększenie 
możliwości 
zatrudnienia 
osób powyżej 30 
r.ż. W ramach 
projektu 
finansowane są 
również 
działania tzw. 
tarczy 
antykryzysowej. 

15 Wsparcie 
dzieci 
umiesz-
czonych w 
pieczy 
zastępczej w 
okresie 
epidemii 
COVID-19 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
PR, Wydział 
IZ, CWDiR, 
ORPZ) 

POWER 
2014-2020 

sierpień 
2020- 
listopad 
2020 

227 258,02 zł 227 258,02 zł 0,00 zł Zakup sprzętu 
multimedialnego 
i środków 
ochrony 
osobistej na 
potrzeby 
rodzinnej  
i instytucjonalnej 
pieczy 
zastępczej,  
a także 
wyposażenia (4 
miejsca 
kwarantanny w 
CWDiR 
"Przystań" oraz 
"Ostoja". 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

16 Wyposa-
żenie szkół  
w podręczni-
ki, materiały 
edukacyjne i 
materiały 
ćwiczenio-
we 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Program 
rządowy 
realizowa-
ny na 
podstawie 
ustawy o 
finanso-
waniu 
zadań 
oświato-
wych  

2020 27 924,52 zł 27 924,52 zł 0,00 zł Dotacja celowa 
na wyposażenie 
szkół 
podstawowych 
gimnazjów i 
szkół 
artystycznych w 
podręczniki, 
materiały 
edukacyjne 
dostosowane do 
potrzeb uczniów 
z niepełnospra-
wnościami, 
posiadających 
orzeczenie o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego. 

17 Zdalna 
Szkoła - 
wsparcie 
Ogólno-
polskiej Sieci 
Edukacyjnej 
w systemie 
kształcenia 
zdalnego 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Program 
Operacyjny 
Polska 
Cyfrowa 
2014-2020 

kwiecień 
2020 - 
październik
2020 

99 602,43 zł 99 602,43 zł 0,00 zł Przedmiotem 
projektu był 
zakup laptopów  
wraz z 
oprogramowa-
niem oraz 
dostępem do 
bezprzewodo-
wego internetu 
dla uczniów  
i nauczycieli 
szkół 
prowadzonych 
przez Powiat 
Pszczyński 

18. Posiłek w 
szkole i w 
domu 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Moduł 3 
wielo-
letniego 
rządowe-
go 
programu 
"Posiłek w 
szkole i w 
domu" 

czerwiec 
2020 – 
grudzień 
2020 

97 943,06 zł 78 354,44 zł 19 588,62 
zł 

Poprawa 
standardu i 
doposażenie 
stołówki szkolnej 
w SP  nr 23 
Specjalnej  
w Pszczynie. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

19 Remont 
boiska Orlik 
przy POSiR 
w Pszczynie 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Sportowa 
Polska - 
Program 
Rozwoju 
Lokalnej 
Infra-
struktury 
Sportowej 
- edycja 
2020 
Fundusz 
Rozwoju 
Kultury 
Fizycznej 

czerwiec 
2020- 
czerwiec 
2021 

321 546,27 zł 159 054,00 zł 162 492,27 
zł 

Zadanie 
obejmuje 
kompleksową 
modernizację 
nawierzchni 
boiska Orlik przy 
POSiR w 
Pszczynie wraz 
z wymianą 
oświetlenia.  

20 Program 
komplek-
sowego 
wsparcia dla 
rodzin „Za 
życiem” 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty/ 
PZS nr 2/ 
PPP) 

Program 
rządowy 
realizowa-
ny przez 
Ministerst
wo 
Edukacji 
Narodo-
wej 

2017-2021 

 
1 746 730,00 
zł 

 1 746 730,00 
zł 

0,00 zł Realizacja 
zadania z 
zakresu 
administracji 
rządowej. 
 

 

21 Książki do 
bibliotek 
szkolnych/ 
bibliotek 
pedago-
gicznych 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Priorytet 3 
„Narodo-
wego 
Programu 
Rozwoju 
Czy-
telnictwa" 

2019/2020 5 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł Zakup nowości 
wydawniczych 
niebędących 
podręcznikami 
do biblioteki 
szkolnej - ZSZiO 
w Wola. 

22 Aktywna 
tablica 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty) 

Rządowy 
program 
rozwijania 
szkolnej 
infra-
struktury 
oraz 
kompe-
tencji 
uczniów i 
nauczy-
cieli na 
lata 2020-
2024 -
"Aktywna 
tablica" 

2020 52 500,00 zł 42 000,00 zł 10 500,00 zł Zakup pomocy 
dydaktycznych 
dla szkół 
powiatowych: 
PZS nr 1  w 
Pszczynie, PZS 
nr 2 w Pszczynie 
oraz ZSZiO w 
Woli. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

23 Przebu-
dowa ul. 
Rodzinnej 
w Kobiórze 
na odcinku 
od parkingu 
cmentar-
nego do DK 
nr 1 

PZD/ 
Wydział 
PR/gmina 
Kobiór 

RPO WSL 
2014-2020 

Umowa z 
gminą 
Kobiór 

czerwiec 
2020 – 
sierpień 
2021 

6 004 000,00 
zł 

4 693 862,52 
zł 
 

  

1 310 137,4
8 zł 

Roboty polegają 
m.in. na: 
• rozbudowie ul. 
Rodzinnej i 
włączeniu jej do 
DK 1, 
• przebudowie  
i budowie 
chodnika, 
• przebudowie  
i budowie 
odwodnienia 
drogi, 

• wykonaniu 
oznakowania 
poziomego  
i pionowego. 
(dofinansowanie 
EFRR:  
3 139 756,92 zł, 
budżet państwa:  
1 054 105,60 zł,  
dotacja gminy 
Kobiór: 500 000 
zł 

24 Przebu-
dowa 
obiektu 
mostowego 
w ciągu ulicy 
Piaskowej w 
Suszcu 

 PZD/ 
Jastrzęb-
skie 
Zakłady 
Remontowe 

Rezerwa 
subwencji 
ogólnej 

Porozu-
mienie z 
Jastrzęb-
skimi 
Zakładami 
Remonto-
wymi 

2020-2021 2 417 147,73 
zł 

1 948 823,09 
zł 

468 324,64 
zł 

Zakres robót 
obejmuje: 
• rozbiórkę 
istniejącego 
wiaduktu oraz 
nawierzchni 
jezdni  
i chodników na 
dojazdach oraz 
ich odbudowę, 
• budowę 
odwodnienia 
• umocnienie 
skarp 
istniejącego 
rowu oraz 
stożków 
skarpowych. 

25 Budowa 
chodnika 
przy ul. 
Ligonia w 
Krzyżo-
wicach - 
etap I 

PZD Rezerwa 
subwencji 
ogólnej 

2020 354 285,53 zł 177 142,00 zł 177 143,53 
zł 

Prace 
obejmowały 
m.in.: budowę 
chodnika i 
kanalizacji 
deszczowej oraz 
przebudowę 
zjazdów do 
posesji. 
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Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

26 Budowa 
chodnika 
przy ul. 
Ligonia w 
Krzyżo-
wicach - 
etap II 

PZD/ gmina 
Pawłowice 

Rezerwa 
subwencji 
ogólnej  

Umowa z 
gminą 
Pawło-
wice 

2020 206 223,36 zł 206 223,00 zł 0,36 zł Roboty polegały 
m.in. na: 
budowie 
chodnika  
i kanalizacji 
deszczowej oraz 
przebudowie 
zjazdów do 
posesji. 

27 Przebudo-
wa ul. 
Szkolnej w 
Porębie i ul. 
Porębskiej w 
Radosto-
wicach 

PZD/ gmina 
Pszczyna/ 
gmina 
Suszec 

Fundusz 
Dróg 
Samorzą-
dowych 

Umowa z 
gminą 
Pszczyna 

Umowa z 
gminą 
Suszec 

2020-2022 6 163 457,66 
zł 

 4 710 671,09 
zł 

1 452786,5
7  
zł 

Zadanie 
obejmuje m.in.: 
• przebudowę 
konstrukcji 
jezdni, 
• przebudowę  
i budowę 
chodnika oraz 
odwodnienia 
drogi, 
• przebudowę 
skrzyżowań,  
• wykonanie 
oznakowania 
poziomego  
i pionowego, 
• przebudowę 
sieci uzbrojenia 
terenu. 

28 Budowa 
chodnika w 
ciągu drogi 
powiatowej. 
ul. Batalio-
nów 
Chłopskich 
w Pszczynie 
- etap VIII 

PZD/ gmina 
Pszczyna 

Umowa z 
gminą 
Pszczyna 

2020 73 671,98 zł 36 835,99 zł 36 835,99 
zł 

Inwestycja 
polegała m.in. 
na: budowie 
chodnika  
i kolektora 
deszczowego 
oraz wykonaniu 
wpustu 
deszczowego. 

29 Remont 
drogi 
powiatowej 
ul. Wiejskiej 
w Grzawie 
w km 
0+370 do 
1+420 

PZD/ gmina 
Miedźna 

Umowa z 
gminą 
Miedźna 

2020 645 151,17 zł 322 575,58 zł 322 575,59 
zł 

Roboty 
obejmowały 
remont m.in.: 
nawierzchni, 
poboczy, 
fragmentów 
chodnika  
i zjazdów  
do posesji. 
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/ 
Partner/ 
wydział/ 
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własny 
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30 Remont 
drogi 
powiatowej 
nr 4133S tj. 
ul. Wiejskiej 
w Grzawie 
w km 
0+370 do 
1+420 - 
etap II 

PZD/ gmina 
Miedźna 

Umowa z 
gminą 
Miedźna 

2020 19 217,77 zł 9 608,89 zł 9 608,88 zł Zadanie 
obejmowało 
m.in. remont 
fragmentów 
chodnika oraz 
zjazdów do 
posesji. 

31 Remont na-
wierzchni 
chodnika w 
ciągu ul. 
Katowickiej 
w Pszczynie 
- etap IV 

PZD/ gmina 
Pszczyna 

Umowa z 
gminą 
Pszczyna 

2020 66 523,60 zł 66 523,60 zł 0,00 zł Roboty polegały 
m.in. na: 
• remoncie 
konstrukcji 
chodnika wraz 
ze zjazdami, 
• remoncie 
krawężników 
betonowych przy 
jezdni. 

32 Remont na-
wierzchni 
jezdni drogi 
powiatowej 
ul. Czarne 
Doły w 
Studzionce 

PZD/ gmina 
Pszczyna 

Umowa z 
gminą 
Pszczyna 

2020 393 058,87 zł 70 000,00  zł 323 058,87 
zł 

 Zadanie 
obejmowało 
remont odcinka 
pomiędzy ul. 
Stenclówka  
i Powstańców 
Śląskich - 
wymiana 
nawierzchni, 
naprawa 
poboczy  
i wzmocnienie 
łuku drogi. 
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wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

33 Budowa 
zintegrowan
ego centrum 
przesiadko-
wego w 
Pszczynie 
wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
towarzy-
szącą 

Powiat 
Pszczyński 
/gmina 
Pszczyna 

RPO WSL  
2014-2020 

2016-2022 17 863 
345,85 zł 
 
(część 
projektu 
przypadająca 
na Powiat 
Pszczyński) 

15 182 155,02 
zł 

2 681190,83 
zł 

Projekt 
obejmujący m.in.:  
• budowę węzła 
przesiadkowego, 
• utworzenie 
miejsc 
postojowych dla 
rowerów i 
samochodów, 
• utworzenie 20 
km tras 
rowerowych od 
centrum 
przesiadkowego 
w Pszczynie. 
Planowana 
wartość całkowita 
projektu: 45 783 
533,00 zł  
(w tym powiat: 
17 863 345,85 zł, 
gmina Pszczyna: 
27 920 187,15 
zł). Obecnie 
realizowany jest 
wyłącznie zakres 
przedmiotowy 
partnera – gminy 
Pszczyna; Powiat 
Pszczyński 
zakończył 
rzeczowy zakres 
inwestycji 
30.10.2019 r. 

34 Praktyczna 
nauka 
zawodu 
priorytetem 
Powiatu 
Pszczyń-
skiego - 
rozbudowa 
bazy 
oświatowej, 
etap II 

Powiat  
Pszczyński 

RPO WSL  
2014-2020 

lipiec 2018 
-grudzień 
2020 

539 305,91 zł 431 975,42 zł 107 330,49 
zł 

Projekt 
obejmował 
utworzenie  
w PZS nr 2  
w Pszczynie 
pracowni do 
praktycznej 
nauki zawodu 
na kierunkach: 
cukiernik oraz 
zawodach 
pokrewnych tj.: 
kucharz, 
technik 
żywienia i usług 
gastrono-
micznych. 
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35 Praktyczna 
nauka 
zawodu w 
Powiato-
wym 
Zespole 
Szkół nr 1 w 
Pszczynie - 
rozbudowa 
bazy 
oświatowej 

Powiat  
Pszczyński 
(Wydział 
Oświaty, 
Wydział IZ) 

RPO WSL  
2014-2020 

10.07.2019 
- 
31.12.2020 

304 554,34 zł 255 750,50 zł 48 803,84 zł Przedmiotem 
projektu było 
utworzenie w 
PZS nr 1 w 
Pszczynie 
pracowni do 
praktycznej 
nauki zawodu 
na kierunkach: 
technik 
programista, 
technik 
mechanik, 
technik grafiki i 
poligrafii 
cyfrowej. 

36 Dostawa 
wraz z 
montażem i 
urucho-
mieniem 
agregatu 
prądotwór-
czego dla 
Szpitala 
Powiato-
wego w 
Pszczynie 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział 
IZ)/gmina 
Goczałkowi
ce-
Zdrój/gmina 
Pszczyna 

Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

2020 247 348,50 zł 247 348,50 zł 0,00 zł Zadanie 
obejmowało: 
• wykonanie 
fundamentów 
pod agregat, 
• dostawę 
agregatu 
prądotwórczego 
wraz z 
instalacją i 
uruchomieniem, 
• przeszkolenie 
pracowników. 
Dotacja z gminy 
Goczałkowice-
Zdrój: 100 000 
zł i z gminy 
Pszczyna: 100 
000 zł. 

37 Moderni-
zacja 
instalacji 
wodocią-
gowych w 
Szpitalu 
Powiato-
wym w 
Pszczynie - 
etap I 

Powiat 
Pszczyński 
(Wydział IZ) 

Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

2020 197 874,77 zł 197 874,77 zł 0,00 zł Wykonanie 
pierwszego 
etapu 
modernizacji 
instalacji 
wodociągowych 
w Szpitalu 
Powiatowym  
w Pszczynie. 
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38 Wykonanie 
doku-
mentacji 
projektowo-
kosztory-
sowej dla 
zadania pn.: 
„Przebudo-
wa układu 
komunika-
cyjnego oraz 
boiska 
sportowego 
przy PZS nr 
2 w 
Pszczynie” 

PZD Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

2020 14 993,70 zł 14 993,70 zł 0,00 zł Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej dla 
zadania pn. 
„Przebudowa 
układu komunika-
cyjnego oraz 
boiska sportowe-
go przy PZS nr 2 
w Pszczynie”. 

39 Pszczyński 
Dzienny 
Dom Opieki 
Medycznej 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

RPO WSL 
2014-2020 

grudzień 
2019 
- styczeń 
2022 

1 300 000,00 
zł 

1 209 000,00 
zł 

91 000,00 zł Projekt 
przewiduje 
powstanie  
Dziennego 
Domu Opieki 
Medycznej dla 
mieszkańców 
podregionu 
tyskiego i 
bielskiego. 

40 Zakup i 
dostawa 
respiratorów 
stacjonar-
nych dla 
Szpitala 
Powiato-
wego w 
Pszczynie 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 
/gmina 
Kobiór/ 
gmina 
Miedźna/ 
gmina 
Suszec 

Wsparcie 
gmin 

2020 485 919,00 zł 250 000,00 zł 235 919,00 
zł 

Dofinansowanie 
zakupu sprzętu 
medycznego 
dla Szpitala 
Powiatowego  
w Pszczynie na 
podstawie 
dotacji 
udzielonych 
przez gminę 
Miedźna  
(100 000 zł), 
gminę Suszec 
(100 000 zł) 
oraz gminę 
Kobiór (50 000 
zł). 
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41 Dostawa 
lampy 
operacyjnej 
bezcienio-
wej – 
dwukopu-
łowej dla 
Szpitala 
Powiato-
wego w 
Pszczynie 

Szpital 
Powiatowy 
w 
Pszczynie/ 
Gmina 
Goczałkowi
ce-Zdrój 

Wsparcie 
gmin 

2020 55 296,00 zł 35 288,08 zł 20 007,92 zł Zakup sprzętu 
medycznego 
dla Szpitala 
Powiatowego  
w Pszczynie, 
sfinansowany  
z dotacji 
udzielonej przez 
gminę  
Goczałkowice-
Zdrój oraz ze 
środków 
powiatu. 

42 Dostawa 
aparatu do 
elektro-
miografii - 
EMG  dla 
Szpitala 
Powiato-
wego w 
Pszczynie 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 
/gmina 
Goczałkowi
ce-Zdrój 

Wsparcie 
gmin 

2020 44 712,00 zł 44 712,00 zł 0,00 zł Dofinansowa-
nie zakupu 
sprzętu 
medycznego 
dla Szpitala 
Powiatowego  
w Pszczynie na 
podstawie 
dotacji 
udzielonej przez 
gminę 
Goczałkowice-
Zdrój. 

43 Dostawa 
centralnego 
systemu do 
monitoro-
wania funkcji 
życiowych (w 
tym EKG, 
SpP2, 
respiracja, 
nieinwa-
zyjny pomiar 
ciśnienia, 
temperatu-
ry) dla 
Szpitala 
Powiato-
wego w 
Pszczynie 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 
/gmina 
Goczałkowi
ce-Zdrój 

Wsparcie 
gmin 

2020 19 999,92 zł 19 999,92 zł 0,00 zł Dofinansowanie 
zakupu sprzętu 
medycznego 
dla Szpitala 
Powiatowego  
w Pszczynie na 
podstawie 
dotacji 
udzielonej przez 
gminę  
Goczałkowice-
Zdrój. 
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44 Zakup 
sprzętu dla 
septyczne-
go bloku 
operacyj-
nego i 
porodowego 
w celu walki 
z rozprzes-
trzenianiem 
się wirusa 
SARS-CoV-2 
w Szpitalu 
Powiato-
wym w 
Pszczynie 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

Zwalcza-
nie 
COVID-19 
(program 
wsparcia 
powiatów i 
miast na 
prawach 
powiatu 
woj. 
śląskiego 
w zakresie 
ochrony 
zdrowia) 

sierpień 
2020- 
grudzień 
2020 

714 829,32 zł 573 579,06 zł 141 250,26 
zł 

Zakup sprzętu 
dla septycznego 
bloku operacyj-
nego i 
porodowego 
(aparat do 
znieczulenia, 
defibrylator z 
wyposażeniem, 
kardiomonitor 
kolumna 
endoskopowa, 
łóżko, w tym 
łóżko OIOM, 
respirator, tor 
wizyjny). 

45 Zakup 
histerosko-
pu diagno-
styczno-
opera-
cyjnego oraz 
oprzyrzą-
dowania 
laparosko-
powego 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

JSW S.A. 15.01.2020 100 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł Zakup 
histeroskopu 
diagnostyczno-
operacyjnego 
oraz oprzy-
rządowania 
laparoskopo-
wego 
(morcelatora). 

46 Wsparcie w 
walce z 
zagroże-
niem 
wynikają-
cym z 
epidemii 
korona-
wirusa 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

Zwalcza-
nie 
COVID-19 

Fundacja 
JSW 

29.04.2020 500 000,00 zł 500 000,00 zł 0,00 zł Zakup sprzętu 
oraz środków 
higieny i ochrony 
osobistej 
niezbędnych  
w walce  
z COVID-19. 

47 Szkolenie 
dla 
pracowni-
ków medy-
cznych 
szpitala 
niezbędne 
do pracy 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

KFS grudzień 
2020 
-luty 2021 

540,00 zł 432,00 zł 108,00 zł Kurs dla 6 
pracowników 
medycznych  
z zakresu 
przetaczania krwi 
i jej składników. 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 42 

 

Lp Tytuł 
zadania 

Beneficjent
/ 
Partner/ 
wydział/ 
jednostka 

Program Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita 
zadania 

Dofinanso-
wanie 

Wkład 
własny 

Opis zadania 

48 Szkolenia 
dla pracow-
ników 
medycznych 
szpitala 
podnoszące 
kwalifikacje 

Szpital 
Powiatowy 
w Pszczynie 

KFS październik  
2020-
grudzień 
2022 

36 765,18 zł 29 412,14 zł 7 353,04 zł Kształcenie 
ustawiczne 
pracowników  
szpitala 
(pielęgniarstwo 
chirurgiczne  
i internistyczne 
specjalizacje; 
kursy dla 
fizjoterapeutów 
oraz kursy 
przetaczania 
krwi). 

49 Studia 
podyplo-
mowe 

Powiat 
Pszczyński 

KFS 2020 4 226,31 zł 3 381,05 zł 845,26 zł Kursy dla 2 
osób, 
podnoszące 
umiejętności  
i kwalifikacje 
zawodowe. 

50 Szkolenie - 
Trener 
Grupowy 
Treningu 
Zastępo-
wania 
Agresji 
(AMITY 
ART) 

CWDiR 
„Przystań” 

KFS 2020 13 050,00 zł 10 440,00 zł 2 610,00 zł Specjalistyczne 
kwalifikacje do 
praktyki 
prowadzenia 
treningów 
Treningu 
Zastępowania 
Agresji w pracy 
z dziećmi i 
młodzieżą. 

51 Szkolenie - 
Trener 
Grupowy 
Treningu 
Zastępo-
wania 
Agresji 
(AMITY 
ART) 

CWDiR 
„Ostoja” 

KFS 2020 8 700,00 zł 6 960,00 zł 1 740,00 zł Specjalistyczne 
kwalifikacje do 
praktyki 
prowadzenia 
treningów 
grupowych i 
indywidualnych 
Treningu 
Zastępowania 
Agresji w pracy 
z dziećmi i 
młodzieżą. 

52 Kurs nauki 
jazdy kat. 
B+E  

PZD KFS 2020 2 900,00 zł 2 320,00 zł 580,00 zł Dofinansowanie 
kursu nauki 
jazdy kat. B+E 
dla 2 osób. 

53 Kurs nauki 
języka 
angielskiego  

PZD KFS 2020 9 000,00 zł 7 200,00 zł 1 800,00 zł Dofinansowanie 
kursu nauki 
języka 
angielskiego dla 
1 osoby.    
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54 Kurs nauki 
języka nie-
mieckiego.  

PZD KFS 2020 4 200,00 zł 3 360,00 zł 840,00 zł Kurs nauki 
języka 
niemieckiego 
dla 1 osoby.    

55 Sięgnij po 
więcej 

PZS nr 2 w 
Pszczynie 

Ponadna-
rodowa 
mobilność 
uczniów  
POWER 
2014-2020 

wrzesień 
2020 – 
sierpień 
2021 

98 506,00 zł 98 506,00 zł 0,00 zł Wyjazd 16 
uczniów  
z opiekunami 
do Portugalii, 
mający na celu 
podniesienie ich 
kwalifikacji w 
zakresie 
kształcenia 
zawodowego. 

Razem  58 012 283,
30 zł 

50 210 626,  
49 zł 
 

7 801 656, 
81 zł 

 

5. Ochrona Zdrowia 

5.1. Szpital Powiatowy w Pszczynie 

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

prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie wynika, że w 2020 r. z usług szpitala 

skorzystało 20 645 osób, w tym: 

a) hospitalizacja – 5 930 osób, 

b) Izba Przyjęć – 7 918 osób, 

c) poradnie specjalistyczne – 5 985 osób, 

d) Zakład Rehabilitacji – 812 osób. 

Liczba zgonów w szpitalu wyniosła 329. Urodziło się natomiast 792 dzieci. 

W Szpitalu Powiatowym w Pszczynie w 2020 r. funkcjonowały następujące oddziały: 

1) Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym, 

2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 

3) Oddział Neonatologiczny, 

4) Oddział Neurologiczny, 

5) Oddział Anestezjologii intensywnej Terapii, 

6) Oddział Chorób Wewnętrznych, 

7) Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej, 

8) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

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
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9) Oddział Geriatryczny. 

W Szpitalu Powiatowym w Pszczynie funkcjonuje także Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy z 26 łóżkami dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.  

Zakład zapewnia przede wszystkim usługi pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy 

pielęgniarskiej), 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. 

W drugiej połowie roku uruchomiony został Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jest to 

jedna z form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami 

powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod 

opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  

a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Projekt 

ten skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gminy 

Czechowice-Dziedzice, miasta Tychy oraz miasta Bielsko-Biała. Czas trwania pobytu 

ustalany jest indywidualnie i wynosi od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pacjenci mają 

zapewnioną opiekę medyczną i terapię oraz nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. 

Organizowana jest również terapia celowana, przeznaczona dla pacjentów, którzy przebyli 

chorobę COVID-19 i z tego powodu wciąż borykają się z dolegliwościami.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 300 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie na realizację projektu w wysokości: 1 209 000,00 zł (85% środki europejskie 

oraz 8% dotacja celowa z budżetu krajowego). Projekt będzie trwał do stycznia 2022 r. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w szpitalu zatrudnionych było: 

1) lekarze – 128 osoby (wykształcenie wyższe – 100%) a w tym lekarzy stażystów 10 

(wykształcenie wyższe 100%), 

2) pielęgniarki i położne – 199 osób (wykształcenie wyższe – ok. 49%), 

3) pozostały personel medyczny (ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, technicy 

RTG, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, itd.) – 73 osoby (wykształcenie wyższe – 

ok. 58%), 

4) pozostały personel niemedyczny (salowe, sprzątaczki, sekretarki i rejestratorki 

medyczne, pracownicy centralnej sterylizacji, kapelan, administracja) – 103 osoby 

(wykształcenie wyższe –  ok. 29%). 

Szpital Powiatowy w Pszczynie w 2020 r. brał aktywny udział w walce z pandemią 

COVID-19. Do dnia 31 grudnia 2020 r. w szpitalu zorganizowanych zostało 36 tzw. łóżek 

http://www.szpital.pszczyna.pl/strona/15/oddzial-geriatryczny
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covidowych (w tym dwa łóżka respiratorowe). W związku z COVID-19 hospitalizowanych  

w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie było 153 pacjentów. W związku z COVID-19 zmarło  

37 osób.  

W ślad za pojawiającymi się potrzebami szpital utworzył również punkt pobrań 

wymazów z nosogardzieli, który pozwalał mieszkańcom na szybką i blisko zlokalizowaną 

diagnostykę „covidową”. Liczba pobranych wymazów w punkcie pobrań do końca 2020 r. 

wyniosła 10 679. 

Z uwagi na pandemię konieczne okazało się przeorganizowanie przestrzeni szpitalnej, 

aby było możliwe udzielenie szybkiej pomocy dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-

CoV-2. Utworzono odpowiednio izolowane pomieszczenia na Izbie Przyjęć. Dzięki 

dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego i pomocy Powiatu Pszczyńskiego udało się 

utworzyć i wyposażyć septyczny blok operacyjny i porodowy dla pacjentów zakażonych 

wirusem SARS-CoV-2 (565 001,10 zł  - dotacja z województwa śląskiego, 141 250,26 zł – 

dotacja z Powiatu Pszczyńskiego). Zakupiono tor wizyjny z wideobronchoskopami do 

diagnostyki endoskopowej płuc, kolumnę endoskopową, aparat do znieczulenia, respirator, 

łóżko, defibrylator z wyposażeniem oraz kardiomonitor. 

Pomimo trwającej epidemii w niemal wszystkich jednostkach szpitalnych dokonano 

inwestycji. Znaczna część z nich dedykowana była pacjentom covidowym, ponieważ 

wymagała tego rozwijająca się epidemia. Każdy z oddziałów szpitalnych został wyposażony 

w urządzenia, których najbardziej potrzebował. Z uwagi na to, że Izba Przyjęć stoi na 

pierwszej linii frontu walki z epidemią należało wyposażyć ją w dodatkowe sprzęty. Dzięki 

temu do dyspozycji pacjentów są dwa nowe kardiomonitory, pompy infuzyjne i respiratory 

oraz defibrylator. Respiratory pochodzą z darowizny Caritas Polska. Izba Przyjęć została 

również wyposażona w namiot do transportowania pacjentów. Jest to darowizna powiatu 

Anhalt-Bitterfeld. 

Najwięcej sprzętów pojawiło się na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii: nowy 

defibrylator i osiem respiratorów. Poza tym oddział wyposażono w osiem łóżek OIOM, cztery 

kardiomonitory, centralę intensywnego nadzoru, siedem pomp strzykawkowych oraz aparat 

do znieczulenia wraz z kardiomonitorem gazów anestetycznych. Oddział Ginekologiczno-

Położniczy został wyposażony w nowe łóżko porodowe, dwa detektory tętna płodu oraz trzy 

aparaty kardiotokograficzne oraz sześć pulsoksymetrów pochodzących z Agencji Rezerw 

Materiałowych. Na potrzeby ginekologicznej części oddziału zakupiono morcelator i 

histeroskop. Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej może korzystać z nowego 

rektoskopu, pompy infuzyjnej oraz aparatu EKG i dwóch kardiomonitorów pochodzących  

z Agencji Rezerw Materiałowych. Dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
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zakupiony został aparat EKG oraz kardiomonitor przekazany przez Agencję Rezerw 

Materiałowych. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy wzbogacił się o aparat EKG, podnośnik 

pacjenta oraz 4 inhalatory. Zakupy te są wynikiem realizacji projektu „Śląskie pomaga”. 

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje od ubiegłego roku trzema nowymi 

kardiomonitorami, centralą intensywnego nadzoru, czterema pulsoksymetrami, dwoma 

aparatami EKG oraz zestawem do wspomagania oddechu i respiratorem. Na Oddział 

Neurologiczny zakupiono nowy kardiomonitor, a do dyspozycji najciężej chorych pacjentów 

jest łóżko intensywnej opieki medycznej. W obrębie oddziału znajduje się również pracownia 

EMG, w której można korzystać z nowego aparatu do elektromiografii. W Oddziale 

Geriatrycznym na potrzeby pacjentów jest nowy aparat EKG, kardiomonitor oraz aparat 

Holter EKG. Zakład Rehabilitacyjny dysponuje nowym urządzeniem do terapii polem 

magnetycznym. Sprzęt ten niezbędny jest do prawidłowo prowadzonej rehabilitacji. Na Bloku 

Operacyjnym personel może realizować zabiegi z pomocą kilku nowych sprzętów. Jest 

nowoczesna lampa operacyjna zakupiona na blok ortopedyczny, poza tym zestaw 

laparoskopowy, z którego korzystają chirurdzy i ortopedzi oraz zestaw endoskopowy. Na 

bloku znajduje się również morcelator i histeroskop niezbędne do wykonywania niektórych 

zabiegów ginekologicznych. Część tych sprzętów przeznaczona jest na potrzeby bloku 

septycznego. W Dziennym Domu Opieki Medycznej do dyspozycji pacjentów jest aparat do 

krioterapii, lampa terapeutyczna do światłoterapii, aparat EKG oraz aparat do elektroterapii  

i ultradźwięków. Szpitalne laboratorium zyskało nową witrynę chłodniczą oraz lodówkę 

przenośną do próbek. Centralna Sterylizatornia ma nową zgrzewarkę niezbędną do 

szczelnego opakowywania wysterylizowanych narzędzi. 

Część tych sprzętów pochodzi z darowizn bądź innego rodzaju wsparcia samorządów 

– w tym ze środków Powiatu Pszczyńskiego i okolicznych gmin, fundacji lub przedsiębiorstw. 

W 2020 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, a także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat 

Pszczyński zakupił: 

1) 6 respiratorów stacjonarnych o łącznej wartości 485 919,00 zł – dotacja z gminy 

Suszec: 100 000,00 zł, z gminy Kobiór: 50 000,00 zł, z gminy Miedźna: 100 000,00 zł 

oraz środki własne Powiatu Pszczyńskiego: 235 919,00 zł, 

2) lampę operacyjną bezcieniową – dwukopułową o wartości 55 296,00 zł – dotacja 

z gminy Goczałkowice-Zdrój: 35 288,08 zł oraz środki własne Powiatu 

Pszczyńskiego: 20 007,92 zł. 
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3) aparat do elektromiografii EMG o wartości 44 712,00 zł – 100% dotacja z gminy 

Goczałkowice-Zdrój.  

4) centralny system do monitorowania funkcji życiowych (w tym EKG, SpP2, respiracja, 

nieinwazyjny pomiar ciśnienia, temperatura) o wartości 19 999,92 zł – 100% dotacja 

z gminy Goczałkowice-Zdrój 

5) agregat prądotwórczy o wartości 247 000,00 zł – dotacja z gminy Pszczyna:  

100 000,00 zł, Goczałkowice-Zdrój: 100 000,00 zł oraz środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 47 000,00 zł. 

Szpital jest w stałym kontakcie ze stowarzyszeniem Omnibus, które zbiera fundusze na 

rzecz placówki. W ciągu ubiegłego roku za pieniądze zgromadzone na koncie szpitalnym 

udało się kupić 3 kardiomonitory, dwa kardiomonitory na stopce, cztery aparaty EKG, 

rejestrator Holter oraz głowicę USG.  

Również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2020 r. wielokrotnie pomogła 

szpitalowi. WOŚP przekazała trzy łóżka do intensywnej terapii. Oddział Neonatologiczny i 

Ginekologiczno-Położniczy otrzymał respirator noworodkowy, urządzenie do badania słuchu, 

pulsoksymetr, dwa kardiotokografy, dwa detektory tętna płodu, inkubator. Większość z tych 

urządzeń służy noworodkom i ich mamom, a łóżka do intensywnej terapii wspomagają 

leczenie najciężej chorych pacjentów na Oddziale Neurologicznym oraz Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Dzięki darowiźnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA można było kupić nowoczesne 

urządzenia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy: morcelator oraz histeroskop. Ponadto, 

spółka przekazała szpitalowi system termowizyjny, który jest bardzo przydatny w walce z 

epidemią. Z kolei dzięki Fundacji JSW zakupiono fumigator, środki ochrony indywidualnej, 

lodówkę przenośną na próbki z wymazów, pompę infuzyjną, kardiomonitor z podstawą 

jezdną i ogrzewacz noworodkowy. Każde z tych urządzeń służy naszym pacjentom i ułatwia 

walkę z epidemią. 

Dodatkowo Powiat Pszczyński stale dokapitalizował bieżącą działalność Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie. Łączne dofinansowanie w 2020 r. wyniosło 3 200 000,00 zł. 

Ostatecznie 2020 rok Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. zakończyła 

przychodem równym 41 046 096,05 zł w tym 40 564 495,36 zł to przychody Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie ze wszystkich źródeł oraz 481 600,69 zł to przychody dotyczące 

pierwotnej działalności spółki. 
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5.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie prowadzi Poradnię 

Chorób Płuc i Gruźlicy (ul. Antesa 4a w Pszczynie). W roku 2020 Poradnia Chorób Płuc  

i Gruźlicy świadczyła usługi zdrowotne w ramach umowy zawartej ze Śląskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. W  2020 roku udzielono 

ogółem 4260 porad, w tym osobom w wieku ponad 65 lat – 1958. W celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził możliwość 

świadczenia usług przez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w formie teleporad.  

W systemie tym lekarze pracujący w Poradni udzielili 2285 porad. 

Wartość kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Pszczynie w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosiła 300 584,45 zł. Kontrakt 

został wykonany w wysokości 302 511,53  zł, co stanowi ok. 100,64% przyznanego 

kontraktu. 

Do zadań jednostki należy również regulowanie pozostałego po ZOZ Pszczyna długu 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W czerwcu 2016 roku został zawarty układ 

ratalny z ZUS na kwotę: 6 518 450,77 zł, a w roku 2020 z tej kwoty spłacono 1 327 669,72 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostało do spłaty  2 105 893,97 zł. 

W SPZOZ w Pszczynie w roku 2020 były zatrudnione 4 osoby na pełen etat, jedna 

osoba na ½ etatu (główna księgowa) oraz jedna osoba na ¼ etatu (kierownik SPZOZ). 

Ponadto zawartych zostało 6 umów cywilno-prawnych (2 lekarzy, radca prawny, informatyk, 

obsługa archiwum, sprzątaczka). 

5.3. Apteki ogólnodostępne 

Na terenie powiatu pszczyńskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. 

funkcjonowało 29 aptek ogólnodostępnych (14 w gminie Pszczyna, 6 w gminie Pawłowice,  

2 w gminie Goczałkowice-Zdrój, 1 w gminie Suszec, 1 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 (gdzie był na 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  
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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 2020 r. na terenie powiatu 

pszczyńskiego funkcjonowało 28 aptek ogólnodostępnych (czasowo zaprzestała działalności 

Apteka Hipokrates 3 z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 7). 

5.4. Promocja i edukacja zdrowotna 

W 2020 roku Powiat Pszczyński wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 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 2020 roku, udzielił dotacji  

w łącznej wysokości 19 784 zł. 

W wyniku weryfikacji złożonych ofert do realizacji wybrane zostały 2 zadania z zakresu 

zdrowia publicznego. W związku z pandemią COVID-19, zadania miały na celu  

w szczególności profilaktykę, promocję, edukację zdrowotną oraz rozpoznawanie, 

eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego 

w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, związane z przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.  

1) Projekt „Działania profilaktyczne i edukacyjne związane z przeciwdziałaniem chorobie 

COVID-19, poprzez organizację zajęć pływania dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną" zrealizowany przez Stowarzyszenie RAZEM dla 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla 92 podopiecznych stowarzyszenia. 

2) Projekt „Profilaktyka oraz ochrona zdrowia mieszkańców powiatu pszczyńskiego  

w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2" 

zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami 

Wymowy w Pszczynie dla 30 dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego. 

Łączna wartość wykorzystanych dotacji to 17 319,29 zł. Pozostała część dotacji została 

zwrócona do budżetu Powiatu Pszczyńskiego 

Na bieżąco w ciągu całego 2020 roku Powiat Pszczyński realizował liczne zadania  

z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień na rzecz mieszkańców 

powiatu pszczyńskiego. 

Zrealizowano m.in. następujące zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz  

profilaktyki uzależnień: 
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1) Konferencja „Dopalacze! Bieg do śmierci” – konferencja dla uczniów oraz nauczycieli 

powiatowych placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, a także dla 

podopiecznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie i ich 

wychowawców, zorganizowana w Pszczyńskim Centrum Kultury we współpracy  

z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach – 140 uczestników, 

2) Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancyjnych” – szkolenie  dla 

rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz pracowników ORPZ  

w Pszczynie i CWDiR „Przystań” – 150 uczestników, 

3) Projekt „Ogarnij dzieci w sieci” – zakup na potrzeby powiatowych placówek 

oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych kursów wideo składających się z 11 

filmików poruszających tematykę zagrożeń związanych z przestrzenią wirtualną, do 

wykorzystania zarówno przez pedagogów, jak i rodziców oraz uczniów klas 

pierwszych – 650 beneficjentów, 

4) Projekt „Wylogowani” – kampania w mediach społecznościowych – działania 

internetowe, realizowany przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji  

w Katowicach. Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu 

pszczyńskiego 111 539 osób, 

5) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu cieszyńskiego w kwocie 

10 000,00 zł na dofinansowanie wydatku związanego z zakupem oprzyrządowania do 

wykonywania oznaczeń w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2.  

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 corocznie współorganizuje plenerowe akcje 

poboru krwi. W roku 2020 na współorganizację plenerowych akcji poboru krwi Powiat 

Pszczyński zabezpieczył w budżecie 7 500 zł, z czego 2 000 zł wykorzystane zostało na 

zakup nagród rzeczowych (40 sztuk radiobudzików, które zostały przyznane honorowym 

dawcom krwi w ramach obchodów „Dni Honorowych Dawców Krwi" w listopadzie). Na zakup 

słodyczy dla honorowych dawców krwi Powiat Pszczyński w 2020 r. zabezpieczył kwotę  

5 500 zł, jednakże z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, uniemożliwiającą organizację 

akcji plenerowych, słodycze nie zostały zakupione i przekazane. 
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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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 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 1 stycznia 

do 31 grudnia 2020 r. z jednym z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej umowę w 

sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty 

zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego. 

Niniejsza procedura uruchamiana była wyłącznie na wniosek Komendy Powiatowej 

Policji w Pszczynie, po dokonaniu przez funkcjonariuszy Policji, szczegółowych ustaleń  

w zakresie danych osobowych zmarłego, po kontakcie z rodziną (jeśli to możliwe) oraz po 

ustaleniu czy i gdzie osoba zmarła leczyła się w czasie ostatnich 30 dni tj. po ustaleniu 

danych lekarza leczącego daną osobę w ostatniej chorobie. 

Tym samym umowa niniejsza nie obejmowała: 

1) wystawienia karty zgonu i ustalenia przyczyny zgonu osoby, która w okresie 30 dni 

przed dniem zgonu korzystała ze świadczeń lekarskich. W takich przypadkach 

wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni 

przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich 

2) sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było 

przestępstwo. W takim przypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie 

sądu lub prokuratora dokonał oględzin zwłok lub sekcji zwłok.  

W 2020 r. usługę zlecono i sfinansowano dziesięciokrotnie. 

6. Pomoc społeczna 

6.1. Pomoc społeczna i piecza zastępcza 

W roku 2020 w 100 rodzinach zastępczych i 3 rodzinnych domach dziecka na terenie 

powiatu wychowywało się 172 dzieci. Rodziny te pobierały świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania wychowywanych dzieci. Rodziny zastępcze otrzymywały świadczenia 

obligatoryjne w tym dodatek wychowawczy 500+ oraz świadczenia fakultatywne w postaci: 

• dopłaty do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania; 
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• jednorazowego świadczenia na pokrycie potrzeb przyjmowanego do rodziny dziecka; 

• dofinansowania kosztów remontu mieszkań rodzin zastępczych zawodowych. 

W ramach rządowego programu „Dobry start” 132 wychowankom pieczy zastępczej 

wypłacono jednorazowo kwoty w wysokości 300 zł. Rodziny zastępcze pobierające dodatek 

wychowawczy miały możliwość wygenerowania kodu Polskiego Bonu Turystycznego. 

Wszystkie rodziny zastępcze mogły skorzystać ze wsparcia i pomocy udzielanej przez 

pracowników ORPZ. 

W roku ubiegłym na terenie powiatu zawiązało się 15 nowych rodzin zastępczych,  

w których umieszczono 16 dzieci. 1 rodzina niezawodowa przekształciła się w zawodową 

rodzinę zastępczą. 1 rodzina niezawodowa przekształciła się w rodzinny dom dziecka,  

2 rodziny zawodowe przekształciły się w rodzinne domy dziecka. 26 dzieci opuściło rodziny 

zastępcze.  

Proces usamodzielnienia był prowadzony z 50 wychowankami pieczy zastępczej  

i jedną wychowanką, która opuściła dom pomocy społecznej. W minionym roku 3 

wychowanków zakończyło swój proces usamodzielnienia.  

Na terenie powiatu działają dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze: Centrum 

Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i ,,Ostoja”, każda przeznaczona jest dla 14 

wychowanków. 

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

skierowano 4 dzieci, a w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem 

wychowywało się 1 dziecko pochodzące z naszego powiatu. 

W Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i ,,Ostoja” w 2020 roku przebywało 

łącznie 33 wychowanków, w tym 26 wychowanków z terenu powiatu pszczyńskiego, 6 spoza 

powiatu i 1 dziecko cudzoziemskie. W trakcie roku z placówek opiekuńczo-

wychowawczych CWDiR ,,Przystań”  i ,,Ostoja” odeszło 7 dzieci.  

W dniu 31.12.2020 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało   

26 dzieci, w tym 20 pochodzących z naszego powiatu.  

W 2020 roku 43 dzieci z naszego powiatu wymagało po raz pierwszy zapewnienia 

opieki poza domem rodzinnym, z czego 40 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i 3 dzieci 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku przeznaczono  

kwotę 1 798 776,80 zł. 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały 

rozdysponowane zgodnie ze wskazaniami Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego na 

następujące cele:  
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• dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 106 784,00 zł ze 

środków PFRON oraz 122 976,00 zł z budżetu powiatu, 

• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, 

• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki ortopedyczne.  

Powiat Pszczyński w 2020 roku kontynuował realizację pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogły się ubiegać  

o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe i społeczne 

funkcjonowanie. 

Powiat Pszczyński realizował również „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”  w obszarach B, D i F i przeznaczył środki finansowe PFRON  do wysokości 

260 076 zł, na rzecz: 

• Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w 

Rudołtowicach (adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku 

pałacu w Rudołtowicach) – 38 927 zł; 

• Świetlicy Terapeutycznej w Piasku oraz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku  

(zakup mikrobusa 9-osobowego) – 86 510 zł; 

•  Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji 

Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie  (remont trzech 

łazienek, wyposażenie sali gimnastycznej w klimatyzację oraz wymiana sprzętu 

komputerowego) – 128 296 zł; 

• obsługi realizacji projektu w ramach programu do wysokości 6 343 zł. 

Samorząd powiatowy przystąpił w 2020 roku do realizacji programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” – Moduł III, którego celem było zapewnienie pomocy osobom z  

niepełnosprawnościami, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. Od 9 marca do 16 listopada 2020 r. wsparcie uzyskało 179 osób. 
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W 2020 r. w powiecie realizowano Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” . 

Program miał na celu: 

1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 

osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne; 

2) możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z 

niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa 

do niezależnego życia; 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczenie 

społeczne osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej 

społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych czy też sportowych. 

W programie wzięło udział 6 osób z niepełnosprawnościami.  

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu pszczyńskiego całodobową opiekę  

i wsparcie może otrzymać 160 osób. Domy prowadzone są na zlecenie powiatu przez 

zgromadzenia zakonne. W środowiskowym domu samopomocy wsparcie otrzymuje 40 osób 

chorych psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia  

szpitalnego, jednak mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

Powiat prowadzi dwa mieszkania chronione treningowe. Z pomocy w formie 

schronienia w takim mieszkaniu korzystają osoby doświadczające przemocy oraz 

usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, którzy nie mają możliwości powrotu do 

rodziny naturalnej czy samodzielnego zamieszkania, a kontynuują naukę oraz wypełniają 

zapisy indywidualnego programu usamodzielnienia. W 2020 roku dysponowaliśmy 

sześcioma miejscami, w mieszkaniach w trakcie roku przebywało łącznie 9 osób. 

PCPR od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. jako lider realizował projekt pt. „Droga do 

zmiany”, którego głównym celem była poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i 

zawodowych beneficjentów. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2018/2020.  

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, 
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przekazuje środki na dofinansowanie działalności zespołu. W 2020 roku dotacja wyniosła 

193 348,00 zł, jednakże w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Rybniku rezerwy celowej z budżetu państwa, która w całości 

pokryła zapotrzebowanie środków na działalność jednostki w 2020 r., nie było potrzeby 

korzystania z dofinansowania ze środków Powiatu Pszczyńskiego. 

Mieszkańcy powiatu, podobnie jak w latach ubiegłych, mieli możliwość składania 

wniosków oraz odbierania dokumentów w Referacie ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, 

mieszczącym się w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie, gdzie dyżurowali 

pracownicy PZON w Rybniku. Jednakże z uwagi na wprowadzenie obostrzeń związanych ze 

zwalczaniem epidemii, od kwietnia do sierpnia 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zawiesił swoją działalność na terenie powiatu 

pszczyńskiego. W okresie od września do października, związku ze spadkiem zakażeń 

SARS-CoV-2 na terenie powiatu pszczyńskiego, ponownie umożliwiono mieszkańcom 

powiatu składanie wniosków przed pracownikiem PZON, w referacie starostwa. Natomiast 

w kolejnych miesiącach zawieszono obsługę klientów w ramach PZON w Rybniku ze 

względu na ponowny wzrost zachorowań.  

Z uwagi na powyższe obsługa klientów w ramach PZON w Rybniku w czasie pandemii 

odbywała się w sposób telefoniczny lub bezpośredni, w siedzibie powiatowego zespołu po 

wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Natomiast wnioski o wydanie orzeczenia, 

legitymacji czy karty parkingowej klienci mogli składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie zespołu. 

W tym czasie skład orzekający rozpoznawał sprawy i wydawał orzeczenia  

bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej w przypadku, 

gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uznał dołączoną do wniosku dokumentację 

medyczną za wystarczającą do wydania oceny.  

W ramach wsparcia mieszkańców powiatu w realizacji działań związanych z wydaniem 

orzeczenia, karty parkingowej czy legitymacji osoby niepełnosprawnej, Powiat Pszczyński 

we współpracy z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Rybniku, wprowadził możliwość kontaktu bezpośredniego wnioskodawcy z pracownikiem 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. 

Dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2020 roku: 

1) wydano 1284 orzeczenia, w tym 1009 o stopniu niepełnosprawności i 275 

o niepełnosprawności; 

2) wydano 307 kart parkingowych; 
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3) przyjęto 441 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

W 2020 roku zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zarządzeniem starosty powołano  

w urzędzie koordynatora do spraw dostępności. Głównym jego zdaniem jest wsparcie osób 

ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez starostwo. 

Koordynator przygotował i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach podjętych inwestycji i inicjatyw zmierzających do zwiększenia dostępności  

w 2020 roku: 

• zakupiono krzesło ewakuacyjne do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, 

• stworzono plan tyflograficzny parteru głównej siedziby starostwa – plan ma ułatwić 

poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnością wzroku, 

• zainstalowano trzy kolejne pętle indukcyjne czyli urządzenia poprawiające słyszenie 

użytkownikom aparatów słuchowych. Urządzenia pojawiły się w pokoju do 

indywidualnej obsługi klienta w Starostwie Powiatowym, Referacie ds. Obsługi Osób 

z Niepełnosprawnościami, który mieści się w Szpitalu Powiatowym oraz w punkcie 

podawczym w Wydziale Architektury i Budownictwa, 

• w siedzibie starostwa zapewniony został dostęp do zdalnego tłumacza języka 

migowego, 

• na stronie internetowej opublikowano Deklarację dostępności, przygotowano także 

film o zakresie działalności urzędu w Polskim Języku Migowym oraz tekst łatwy do 

czytania (ETR) a także plik odczytywalny maszynowo, 

• w celu poprawy funkcjonowania urzędu i jednostek podległych w obszarze 

dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach, Powiat 

Pszczyński przystąpił do testowania i wdrażania modelu Dostępna gmina w ramach 

projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”, 

• zlecono opracowanie nowej wersji strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego, 

w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do 

publikowanych treści zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

W 2020 roku z powodu pandemii Powiat Pszczyński nie zrealizował części 

zaplanowanych wydarzeń związanych z promocją aktywnych postaw osób z 

niepełnosprawnościami oraz zwiększeniem świadomości na temat osób niepełnosprawnych. 

Nie odbyła się zapoczątkowana w ubiegłym roku uroczystość wręczenia Wyróżnienia 
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Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony”. Kapituła wyłoniła laureata, ale ostatecznie nie został 

on ogłoszony – jego nazwisko zostanie podane podczas uroczystości w 2021 r.  

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.  

Pomimo pandemii w miarę możliwości i przy zachowaniu reżimu sanitarnego 

kontynuowano działalność bezpłatnej wypożyczalni rowerów trójkołowych dla osób 

z niepełnosprawnościami i seniorów oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wypożyczalnia przy starostwie dysponuje sprzętem bezpłatnie przekazanym przez Fundację 

Eco Textil oraz Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla mieszkańców 

udostępnianych jest: pięć rowerów trójkołowych oraz kule (trzy pary), wózki inwalidzkie 

(osiem szt.) i balkoniki (cztery szt.). W 2020 roku rozszerzono ofertę o możliwość 

wypożyczenia roweru „na jeden dzień” (dwa dodatkowe rowery znajdują się na terenie 

Powiatowego Centrum Przesiadkowego). W 2020 roku z wypożyczalni skorzystało 30 osób. 

W 2020 roku zakończyła się kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych powołanej na lata 2016-2020. Rada to organ opiniodawczo-doradczy 

starosty pszczyńskiego. Tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu 

organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. 

20 kwietnia, po wcześniejszym ogłoszeniu naboru kandydatów, starosta pszczyński powołał 

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2020 

– 2024. Skład rady pozostał ten sam. Radę tworzą: Grzegorz Kuczera, Jarosław Folek, 

Beata Brom, Helena Mazur, Krystyna Fuławka. Posiedzenie inaugurujące nową kadencję 

odbyło się 11 maja w sposób zdalny. W sumie w ubiegłym roku rada odbyła siedem spotkań. 

Wydawała opinie oraz interweniowała w ważnych dla osób z niepełnosprawnościami 

sprawach. 

7. Komunikacja i transport 

7.1.  Pojazdy i kierowcy 

W powiecie pszczyńskim według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 

zarejestrowanych było 104 117 pojazdów   

W roku 2020 w powiecie pszczyńskim wydanych zostało 13 940 dowodów rejestracji 

pojazdów i 5 284 kart pojazdu, wyrejestrowano 1 255 pojazdów oraz  przyjęto 4 851 

zawiadomienia o zbyciu pojazdów za pośrednictwem ePUAP, SEKAP oraz tradycyjnej 

poczty. 
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Wśród zarejestrowanych i aktywnych pojazdów w 2020 r. największą grupę, stanowiły  

samochody osobowe (60%), których na dzień 31 grudnia ubiegłego roku było w powiecie 62 

518 (z czego w gminie Goczałkowice Zdrój – 3 586,  w gminie Kobiór – 2 574, w gminie 

Miedźna – 9 180,  w gminie Pawłowice – 10 453, w gminie Suszec – 7 149 oraz w gminie 

Pszczyna – 29 576, w tym: 18 488 w sołectwach gminy Pszczyna  i 11 088 w mieście 

Pszczyna). 

Według danych w powiecie pszczyńskim na koniec 2020 roku przypadało 0,58 

samochodu osobowego na mieszkańca i 0,82 pojazdu na mieszkańca. Najwięcej, bo 0,69 

pojazdu przypada na mieszkańca w sołectwach gminy Pszczyna, najmniej 0,46 pojazdu 

przypada na mieszkańca miasta Pszczyna. 

Spośród rejestrowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych, 1 289 było 

pojazdów nowych,  7 111 - pojazdów używanych zakupionych w kraju i powiecie i 3 310 

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 2020 roku 1 616 

profili kandydatów na kierowców.   

W 2020 roku wydano 2 377 praw jazdy w tym 33 międzynarodowych. Dla 205 

kierowców zostały wydane decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W 37 

przypadkach zostały wydane decyzje o przywróceniu uprawnień. Statystyka wskazuje,  

że w 2020 roku 220 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, zwrócono 54 prawa jazdy po 

zatrzymaniu. Równocześnie wydano 98 decyzji o skierowaniu kierowców na badania 

lekarskie, 105 decyzji kierujących na badania psychologiczne oraz 6 skierowań na egzamin 

kontrolny. 

Szkoleniem kierowców zajmowało się osiem ośrodków szkolenia. Z terenu powiatu 

pszczyńskiego 45 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 72 sprawy 

dotyczące zgłoszenia 443 kursów oraz 77 spraw dotyczących instruktorów (np. zgłoszenie 

warsztatów, wpis instruktora, wykładowcy itp.) 

W powiecie pszczyńskim w 2020 r. działało 12 stacji kontroli pojazdów, w których 

zatrudnionych było 43 diagnostów. Starosta pszczyński w 2020 r. nadał jedno uprawnienie 
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diagnosty. Zgodnie z przepisami przeprowadzono kontrole we wszystkich stacjach kontroli 

pojazdów.  

7.2. Transport i komunikacja zbiorowa  

W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową i mający siedzibę 

firmy na terenie powiatu pszczyńskiego posiadali 165 zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, uprawniających do przewozu rzeczy, 41 licencji uprawniających do 

przewozu osób i 37 licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Natomiast 

wśród pozostałych przedsiębiorców, wykonujących transport drogowy, 212 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. 

Wypełniając obowiązki z zapisu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat 

Pszczyński jako organizator komunikacji użyteczności publicznej na liniach powiatowych 

w autobusowej komunikacji, mając na względzie konieczność utrzymania funkcjonujących 

już wcześniej połączeń komunikacyjnych z gminami Pawłowice oraz Suszec, ogłosił przetarg 

na obsługę linii U-1 Pszczyna-Mizerów-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Suszec-Żory. 

Procedurę zakończono w grudniu 2019 roku, a następnie z wyłonionym w postępowaniu 

przewoźnikiem podpisano umowę na obsługę linii na okres 4,5 roku,  tj. od stycznia 2020 do 

czerwca 2024 roku.  

W celu zapewnienia współfinansowania tego zadania, powiat zawarł umowę o dotacji 

z gminami, przez które przebiega trasa poszczególnych linii: Pawłowice, Suszec oraz miasto 

Żory które wchodzą w skład (MZK Jastrzębie Zdrój). W 2020 roku koszt utrzymania tych 

dwóch linii wyniósł: 1 276 026,68 zł z czego udział w dotacji powiatowi udzieliły gminy 

Pawłowice, Suszec oraz miasto Żory na łączną kwotę 333 042,96 zł, pozostały koszt zadania 

tj. kwotę 942 983,72 zł powiat pokrył jako udział własny. W 2020 roku na obydwu liniach 

wykonano przejazdy w ilości 302 520 wozokilometrów, z czego na linii U-1 157 244 wzkm,  

a na linii U-2 145 276 wzkm.  

Zadanie realizowały wyspecyfikowane autobusy z niską i częściowo niską podłogą  

typu miejskiego ułatwiające wsiadanie osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz 

osobom z wózkiem dziecięcym. Wszystkie autobusy wyposażone są w wyświetlane 

elektroniczne tablice kierunkowe oraz system GPS monitorujący przejazd autobusu. System 

ten współpracuje z aplikacją „Kiedy przyjedzie,” co daje możliwość pracownikom obsługi 

Centrum Przesiadkowego bieżącego nadzoru w postaci śledzenia pojazdu w czasie 
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rzeczywistym oraz uzyskania pasażerom informacji dynamicznej (on-line) o rzeczywistym 

czasie przyjazdu autobusu na wskazany przystanek.   

W ostatnich dniach grudnia 2020 roku do Starostwa wpłynęła informacja od 

przewoźnika komercyjnego, który obsługiwał przez wiele lat linię komunikacyjną: Pszczyna-

Goczałkowice Zdrój-Czechowice Dziedzice, że z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy jej dalszą 

obsługę i likwiduje to połączenie. W związku z uzyskaną tak nagłą informacją powiat  

w poczuciu obowiązku zapewnienia mieszkańcom możliwości połączenia Goczałkowic  

z Pszczyną rozpoczął działania w celu utrzymania dalszego połączenia komunikacyjnego. 

Tak jak w poprzednich latach, również w 2020 roku powiat brał udział we 

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

organizatorem jest gmina Kobiór. Koszt całkowity tego zdania wyniósł w 2020 roku 190 

000,00 zł, z czego udział Powiatu Pszczyńskiego wynosił: 60 000,00 zł.  

Na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 roku funkcjonowało siedem linii lokalnej 

ponadgminnej komunikacji autobusowej z czego jedna linia korzystała z zezwolenia starosty, 

a dwie z zaświadczenia operatora, które wydał starosta pszczyński. Pozostałe cztery 

zezwolenia wydane zostały przez prezydenta Tychów, marszałków woj. śląskiego lub 

małopolskiego.  

7.3. Zarządzanie ruchem i pozostałe zadania 

W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w 2020 roku 

zatwierdzono 237 projektów organizacji ruchu, wydano 24 opinie do projektów. W ubiegłym 

roku przeprowadzono też 22  postępowania w zakresie wykorzystania dróg w sposób 

szczególny, wydając 14 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 z niepełnosprawnością, kierowania pojazdem przez osobę 

znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków, albo 

nie posiadającą uprawnień. 
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W 2020 roku z wyżej wymienionych przyczyn usunięto 55 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 pięciu przypadkach przepadek pojazdu na rzecz Powiatu 

Pszczyńskiego, w jednym przypadku wniosek o orzeczenie przepadku został złożony  

w sądzie i oczekuje na wydanie postanowienia. 

8. Przedsiębiorczość i rynek pracy  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pszczynie wynosiła 1 757 osób (w tym 1 038 kobiet).  

Wykres nr 1: Bezrobotni w latach 2018-2020 wg stanu na koniec miesiąca 

Źródło wszystkich wykresów w rozdziale: opracowanie własne PUP Pszczyna 

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

była wyższa o 568 osób. 
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Wykres nr 2: Bezrobotni wg wybranych grup w latach 2018-2020. 

W końcu 2020 roku we wszystkich badanych grupach odnotowano wzrost zarejestrowanych 

bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim. 

1. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

3,9%, w województwie śląskim 4,9%, w kraju 6,2%. 

Wykres nr 3: Stopa bezrobocia w 2020 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna na podstawie danych GUS 
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W ostatnich latach stopa bezrobocia kształtowała się na różnych poziomach, jednak 

tendencje malejące i wzrostowe miały bardzo zbliżony charakter, szczególnie na początku  

i w końcu roku. W roku 2020 na kształtowanie poziomu bezrobocia duży wpływ miała 

pandemia. 

 

Wykres nr 4: Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2020 r. wg powiatów województwa 

śląskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne PUP Pszczyna na podstawie danych GUS 
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2. Napływ bezrobotnych 

Od początku roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowano 

2 431 osób (1 393 kobiety), w tym 1 668 osób po raz kolejny.  

6,2%

4,9%

10,1%

8,2%

7,8% 7,7% 7,7%

7,4% 7,3%
7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,9%

6,7% 6,7%

6,1%
5,9% 5,8% 5,7% 5,6%

5,1%
4,9% 4,9% 4,8% 4,7%

4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2%

3,9%

3,4%
3,2%

3,0%

2,7% 2,7%

1,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 64 

 

Wykres nr 5: Liczba rejestrujących się w poszczególnych miesiącach w roku 2020. 

Wśród rejestrowanych bezrobotnych niezmiennie przeważają osoby powracające do 

ewidencji bezrobotnych. W mijającym roku rejestrowani po raz kolejny stanowili blisko 69% 

ogółu rejestrowanych w tym czasie. 

3. Odpływ bezrobotnych 

W badanym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1 863 osoby. Do głównych 

powodów wyłączeń należało: podjęcie przez bezrobotnych pracy niesubsydiowanej – blisko 

63% wyłączonych oraz skorzystanie z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (staże, 

szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, itd.) – 

blisko 15%. Prawie 6% wyłączonych zrezygnowało z pośrednictwa lub podjęło naukę, 5% nie 

potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 4% wyłączonych to osoby, które nabyły prawo 

do emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego, zaś 1% zostało wyłączonych  

w związku z odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy lub innej formy 

pomocy. 

Dla porównania w roku 2019 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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4. Bezrobotne kobiety  

W ewidencji bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2020 r. figurowało 1 038 bezrobotnych 

kobiet, co stanowi blisko 60% ogółu bezrobotnych.  

Wykres nr 6: Procentowy udział w kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 

W grupie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczącej 1 396 osób 

– kobiety stanowią blisko 61% (tj. 850 kobiet). Wśród zarejestrowanych kobiet: 

• 29% nie posiada kwalifikacji zawodowych, 

• 19% nie posiada doświadczenia zawodowego, 

• 42% to długotrwale bezrobotni, 

• 18% stanowią kobiety do 25 roku życia, 

• 19% ukończyło 50 rok życia. 

 

5. Bezrobotni mieszkańcy wsi 

W końcu roku 2020 liczba bezrobotnych mieszkańców wsi, podobnie jak w latach 

poprzednich stanowiła blisko 67% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (1 184 osoby). 
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Wykres nr 7: Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach w końcu grudnia 2020 r. 

 

6. Bezrobotni wg wieku  
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7. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia 

Wykres nr 9: Liczba bezrobotnych wg wykształcenia  

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy charakteryzuje w dalszym 

ciągu niski poziom wykształcenia – 52% osób zakończyło edukację na poziomie szkoły 

zasadniczej zawodowej/branżowej lub gimnazjalnej/podstawowej. Ponad 69% bezrobotnych 

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

miesięczne doświadczenie zawodowe.  

8. Bezrobotni wg stażu pracy 

Wykres nr 10: Liczba bezrobotnych wg stażu pracy 

 

Wśród zarejestrowanych w PUP – 480 osób nie posiada żadnego stażu pracy lub 

staż mniejszy niż 1 rok, co stanowi 27% zarejestrowanych. 

Jak wynika z analizy napływających do PUP 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. 
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Coraz większa liczba 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. 

9. Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

W roku 2020 zarejestrowano łącznie 253 absolwentów szkół, w tym 100 absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego, którzy 

ukończyli naukę w roku 2020. 

Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w Powiatowym 

Zespole Szkół nr 1 im. generała Józefa Bema w Pszczynie oraz Technikum nr 3  

w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. 

Wśród absolwentów szkół z terenu powiatu pszczyńskiego 31 osób „bez zawodu” 

ukończyło liceum ogólnokształcące, a pozostałe 9 osób nie przedłożyło dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie zawodu. 

10. Osoby z niepełnosprawnościami 

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. zarejestrowane były 93 osoby bezrobotne  

z niepełnosprawnościami oraz 15 osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu. 

Cechy charakterystyczne tej grupy: 

• długi okres pozostawania bez pracy (pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 

stanowią 46% bezrobotnych z niepełnosprawnościami); 

• niskie wykształcenie (zasadnicze zawodowe/branżowe i niższe posiada 64% 

bezrobotnych z niepełnosprawnościami); 

• wiek powyżej 45 lat (55% bezrobotnych z niepełnosprawnościami). 

 

11. Dodatek aktywizacyjny 

Bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który w trakcie pobierania zasiłku podejmie  

z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub w wyniku skierowania przez 

urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dodatek 

aktywizacyjny. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy dodatek 

aktywizacyjny przysługuje przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 69 

 

zasiłek, natomiast w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez urząd 

pracy, przez cały okres przysługiwania bezrobotnemu zasiłku, pod warunkiem, że 

uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek aktywizacyjny może 

wynosić nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych – na podstawie Zarządzenia Starosty 

Pszczyńskiego w PUP Pszczyna od dnia 1 stycznia 2019 r. dodatki aktywizacyjne 

przyznawane są w kwocie stanowiącej 45% podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.  

W roku 2020 – 196 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia 

pracy z własnej inicjatywy. 

12. Bezrobotni z prawem do zasiłku 

W końcu roku 2020 – 332 osoby uprawnione były do pobierania zasiłku dla bezrobotnych  

(w tym 214 kobiet).  

Wykres nr 11: Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych  

w 2020 r. 

 

Wśród osób uprawnionych do pobierania zasiłku w końcu roku – 70% to bezrobotni 

będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego: 

• 30% uprawnionych do zasiłku – posiada status osoby powyżej 50. roku życia; 

• 25% uprawnionych do zasiłku – posiada status osoby do 30. roku życia; 

• 20% uprawnionych do zasiłku – posiada status osoby posiadającej co 

najmniej jedno dziecko do 6. roku życia. 
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Od początku roku 2020 zarejestrowało się łącznie 678 osób z prawem do zasiłku, 

w tym dla 488 osób była to już kolejna rejestracja. 

Wykres nr 12: Napływ bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w roku 2020 

 

 

W tym samym czasie z powodu wyczerpania okresu pobierania zasiłku lub utraty 

statusu osoby bezrobotnej prawo do zasiłku utraciło 590 osób. 

13. Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie dysponował 1 939 wolnymi miejscami 

pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 242 to oferty subsydiowane. Oferty pracy 

niesubsydiowanej dotyczyły głównie takich stanowisk jak: pracownicy w branży budowlanej, 

elektromonter lub elektryk, magazynier, sprzedawca. Pojawiały się również w większej ilości 

oferty pracy na stanowiska: kontroler jakości, obieraczka pieczarek, pracownik na hali przy 

zbiorze pieczarek, pracownik produkcji. Były to głównie oferty pracy zgłaszane w celu 

uzyskania tzw. informacji starosty, a zatem pracodawcy byli zainteresowani utrzymaniem  

w zatrudnieniu cudzoziemców, wykonujących pracę na tych stanowiskach lub zatrudnieniem 

na powyższe stanowiska cudzoziemców. 

Ponadto zgłoszono łącznie 39 wolnych miejsc pracy dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. Dotyczyły one takich stanowisk, jak: pracownik ochrony, sprzątaczka. 

Widoczny spadek ilości zgłaszanych ofert pracy spowodowany był sytuacją epidemiczną  

w związku z wystąpieniem COVID-19. 
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W ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) PUP otrzymał do 

upowszechnienia 147 (w 2019 r. 517) zagranicznych ofert pracy na 1 501 (w 2019 r. 3 133) 

wolne miejsca pracy.  

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie państw członkowskich UE/EFTA 

koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzeniem na terytorium Polski i innych 

państw członkowskich UE/EFTA ograniczeniami w przemieszaniu się obywateli przez 

granice państwowe, Departament Rynku Pracy zalecił między innymi od dnia 16 marca 2020 

r. do odwołania wstrzymanie prowadzonych w ramach sieci EURES naborów do pracy za 

granicą. Zlecono także nieprzyjmowanie nowych zagranicznych ofert pracy do realizacji,  

a także wstrzymanie prowadzonych w ramach sieci EURES naborów obywateli państw 

UE/EFTA do pracy w Polsce u polskich pracodawców. 

W ramach sieci EURES Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie włączył się w realizację 

inicjatywy pn. „Europejskie Dni Pracodawców”. W ramach wydarzenia w dniach od 9 – 13 

listopada 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie odbywały się dni informacyjne 

(w formie konsultacji telefonicznych). Celem wydarzenia było wzmocnienie współpracy PUP 

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. 

14. Zatrudnianie cudzoziemców 

W roku 2020 do Powiatowego Urzędy Pracy w Pszczynie wpłynęło 2 749 (w 2019 r. 

3 950) oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – w celu wpisania do 

ewidencji. 

Tak duży spadek w porównaniu do 2019 roku spowodowany był sytuacją 

epidemiczną w związku z wystąpieniem COVID-19, ograniczeniami w przemieszczaniu się, 

zamknięciem granic, obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, spadkiem 

zapotrzebowania na pracowników zagranicznych. Dodatkowo tzw. ustawa covidowa 

wprowadzała pewne ułatwienia w możliwości zatrudniania cudzoziemców, co także 

przyczyniło się do spadku ilości oświadczeń. 

Łącznie w 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie wpłynęło 330 (w 2019 r. 

597). 

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. 
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W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie odnotował wpłaty łącznie w wysokości 92 

490,00 zł. 

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na okres dłuży niż 180 dni ma możliwość ubiegania się o wydanie 

zezwolenia na pracę (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w sektorach 

uznanych za sezonowe – tu obowiązuje wyłącznie zezwolenie na pracę sezonową). Wzorem 

lat ubiegłych zezwolenia na pracę wydaje wojewoda. Podmioty ubiegające się o wydanie 

zezwolenia na pracę  w 2020 r. złożyły w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 155 

wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, co w porównaniu 

z 2019 r. stanowi spadek o 40 wniosków. W określonych przepisami przypadkach dalej 

obowiązują w niektórych zawodach zwolnienia z obowiązku uzyskiwania informacji starosty 

(np. kierowców samochodów ciężarowych, spawaczy, ślusarzy). Zwolnieniem zostały objęte 

te zawody, które uznane są za deficytowe. Tak zwana „informacja starosty” to dokument 

stwierdzający, czy na lokalnym rynku pracy są osoby mogące podjąć pracę na stanowisku 

oferowanym przed podmiot chcący zatrudnić cudzoziemca i stanowi „załącznik” w procesie 

ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ściśle współpracuje z Placówką Straży 

Granicznej w Bielsku-Białej oraz Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach celem 

monitoringu legalności zatrudniania cudzoziemców. 

15. Zwolnienia grupowe 

Rok 2020 przyniósł następujące informacje o planowanych zwolnieniach grupowych: 

„JBG-2” Sp. z o.o. 43-254 Warszowice, ul. Gajowa 5. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

otrzymał zawiadomienie w dniu 30 marca 2020 r. Przyczynami grupowego zwolnienia był 

drastyczny spadek zamówień na produkty firmy w związku z pandemią. Przewidywana liczba 

zwalnianych pracowników wynosiła 205 osób. Pracodawca przekazał informację o osobach, 

którym wręczono wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych, a koniec zatrudnienia 

przypadał na: 

30 kwietnia 2020 r. – 44 osoby, 

31 maja 2020 r. – 8 osób, 

30 czerwca 2020 r. – 20 osób, 

31 lipca 2020 r. – 14 osób. 

We wrześniu 2020 r. uzyskano informacje, iż zakład pracy odstąpił od 

przeprowadzenia zwolnień grupowych. Ostatecznie w okresie od kwietnia 2020 r. do lipca 
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2020 r. rozwiązano umowę o pracę z 79 pracownikami, przy czym z 12 pracownikami 

ponownie nawiązano stosunek pracy. 

Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2020 r.: 

• Orange Polska S.A. (brak danych o osobach z terenu powiatu pszczyńskiego), 

• PKO Bank Polski SA (brak danych o osobach z terenu powiatu pszczyńskiego), 

• informacja przekazana z PUP Bytom – zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych 

w firmie Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie – 

kasyno gry w Bytomiu (1 osoba z terenu powiatu pszczyńskiego, planowany termin 

dokonania zwolnień do 31 grudnia 2020 r.; informacja z dnia 2 lutego 2021 r. – brak 

zwolnień z zadanym okresie),  

• informacja przekazana z PUP Katowice – zamiar przeprowadzenia zwolnień 

grupowych w firmie ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości (3 osoby z terenu powiatu 

pszczyńskiego, planowany termin dokonania zwolnień do 30 czerwca 2020r.). 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie na bieżąco analizuje rejestrację osób bezrobotnych, 

gdzie brana jest pod uwagę podstawa rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 30 Kodeksu 

Pracy. Nie otrzymano innych informacji od pracodawców z terenu powiatu pszczyńskiego, 

którzy w ostatnim czasie mieliby zamiar przeprowadzać zwolnienia grupowe. 

16. Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe ma na celu udzielenie pomocy zarówno osobie bezrobotnej, 

jak i poszukującej pracy, która znalazła się w trudnej sytuacji na rynku pracy i ma problem 

z podjęciem zatrudnienia. Wsparcie może być świadczone poprzez pomoc w wyborze 

odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, a także w planowaniu kariery zawodowej, jak 

również w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu pracy. 

Poradnictwo zawodowe jest świadczone między innymi w formie indywidualnej porady 

zawodowej, w ramach której doradcy zawodowi udzielają porad dotyczących wyboru 

zawodu, zdobycia kwalifikacji, podjęcia lub zmiany pracy, a także przeprowadzają testy 

badające predyspozycje i uzdolnienia zawodowe. 

W 2020 roku 70 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego w ramach 

indywidualnej porady zawodowej. Porady realizowane były osobiście jak również  

w wykorzystaniem platformy do wideokonferencji. 

Kolejną formą wsparcia oferowaną przez doradców zawodowych jest indywidualna 

informacja zawodowa. Informacją zawodową są wszelkie dane dotyczące zawodów, rynku 

pracy, możliwości kształcenia, a także umiejętności niezbędnych przy aktywnym 

poszukiwaniu pracy.  Informacje te stanowią cenną pomoc w procesie podejmowania decyzji 
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zawodowych, orientacji w świecie pracy oraz przygotowania się do jej poszukiwania i 

podjęcia. 

W roku 2020 przeprowadzono 14 indywidualnych informacji zawodowych dla osób 

bezrobotnych, a także dla 4 osób niezarejestrowanych w PUP. W ramach spotkań 

indywidualnych najczęściej omawianymi tematami były: zasady tworzenia dokumentów 

aplikacyjnych, aktywne metody poszukiwania pracy, predyspozycje zawodowe, a także 

szczegółowe omówienie usług i instrumentów rynku pracy. 

Informacja zawodowa jest przekazywana również podczas spotkań grupowych  

z doradcą zawodowym. W 2020 r. doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pszczynie przeprowadzili łącznie 5 grupowych informacji zawodowych. Dla osób 

bezrobotnych, przeznaczona była grupowa informacja na temat: „Zarejestrowałem się i co 

dalej?”, w której uczestniczyły 2 osoby. Pozostałe 4 grupowe informacje zawodowe 

przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych, tematem których była rola Powiatowych 

Urzędów Pracy oraz aktualne trendy na rynku pracy. 

Wsparciem doradcy w ramach poradnictwa objęci mogą zostać również pracodawcy, 

jednak w roku 2020 nie odnotowano zainteresowania pracodawców pomocą doradcy 

zawodowego w doborze kandydatów lub wsparciu w rozwoju zawodowym. 

17. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 

Wykres nr 13: Bezrobotni, którzy skorzystali z form subsydiowanych w ramach umów 

realizowanych w roku 2020  
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W ramach umów realizowanych w 2020 roku 270 bezrobotnych skorzystało ze 

wsparcia w ramach form subsydiowanych, w tym łącznie 33% zostało skierowanych do 

odbycia stażu u pracodawcy oraz 0,4% podjęło staż w ramach bonu stażowego, 

co umożliwiło im zdobycie doświadczenia zawodowego; łącznie 15,2% uzupełniło swoje 

kwalifikacje lub uzyskało nowe na szkoleniach zawodowych; 14,1% to podopieczni ośrodków 

pomocy społecznej skierowani do odbywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy; 

10,7% uruchomiło własną działalność gospodarczą; 16,7% skierowano do prac 

interwencyjnych, a 4,8% podjęło pracę na stanowisku utworzonym w ramach refundacji 

pracodawcy kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy; 3% zostało skierowanych 

do pracy w ramach robót publicznych, a pozostałe 2,2% podjęło pracę lub uruchomiło 

działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. 

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego przeznaczono blisko 8 680 578,14 zł. Ponad 13% tej kwoty to środki 

Funduszu Pracy przyznane przez ministra w ramach algorytmu oraz dodatkowych 

programów na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 77% stanowią środki FP 

przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 10% stanowi Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozostała zaś kwota 

to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (mniej niż 1%).  
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Wykres nr 14: Środki przyznane na realizację aktywnych form i KFS w roku 2020.  

 

18. Organizacja pracy Urzędu w czasie pandemii 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami, zwanej „specustawą”  

- starosta realizuje zadania wynikające z art.15zzb, art.15zzc, art. 15zzd, art.15 zze w/w 

ustawy. Instytucją, która realizuje wymienione zadania jest Powiatowy Urząd Pracy  

w Pszczynie. Poleceniem nr 47/2020 wojewody śląskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. starosta 

został zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowego urzędu pracy w celu 

realizacji Tarczy, której celem jest ochrona miejsc pracy. 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 

16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu 

PUP: 

• brak obsługi bezpośredniej klientów; 

• załatwianie spraw wyłącznie listownie lub z wykorzystaniem usług 

elektronicznych dostępnych m.in. na portalu praca.gov.pl czy ePUAP. Korzystając  

z usług elektronicznych przez Internet można: zarejestrować się jako osoba 

bezrobotna, zarejestrować ofertę pracy, przesłać wniosek dot. oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca, znaleźć ofertę pracy, przesłać pismo do urzędu; 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup
https://pszczyna.praca.gov.pl/oferty-pracy
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• kontakt z pracownikiem PUP możliwy był wyłącznie drogą elektroniczną, 

telefonicznie; 

• możliwość pozostawienia korespondencji w siedzibie PUP - w skrzynce 

podawczej (przedsionek wejścia głównego do budynku); 

• osoby bezrobotne, które miały wyznaczony termin na karcie wizyt w celu 

potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy kontaktowały się telefonicznie lub 

mailowo ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu. Ten 

sposób potwierdzania gotowości będzie obowiązywał do odwołania. 

Natomiast od 1 lipca wprowadzono możliwość umówienia się osób, które chcą dokonać 

osobistej rejestracji jako bezrobotne, jednak tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się. Klienci umawiani byli na wybraną godzinę, pojedynczo, bez osób 

towarzyszących. Liczba osób, które mogły umówić się na dany dzień była ograniczona. 

Pozostałe sprawy załatwiane były jak dotychczas - w formie telefonicznej i elektronicznej. 

Niestety, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie 

zarówno pracowników jak i klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przywrócił z dniem 

18 października 2020 r. tymczasowe ograniczenie bezpośredniej dostępności m.in.  

w zakresie rejestracji. 

Od wejścia w życie „Tarczy Antykryzysowej” PUP dokłada wszelkich starań, aby 

praca odbywała się bez zakłóceń i nieprzerwanie realizuje nowe instrumenty na rzecz mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. W celu sprawnej obsługi wniosków i wypłaty wsparcia 

praca odbywała się w godzinach 6.00-21.00 (w systemie dwuzmianowym) od poniedziałku 

do soboty. Ponadto, PUP systematycznie realizował podstawowe zadania ujęte w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy. 

Procedury kontaktu były na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie 

internetowej, pismach do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a także są 

wywieszone na drzwiach i wewnątrz Urzędu. Od początku kwietnia dla klientów 

udostępniona była część tzw. Przedsionka ze stolikiem z niezbędnymi dokumentami do 

rejestracji oraz wnioskami o wsparcie dla przedsiębiorców, a także skrzynka oddawcza 

dostosowana do ilości dokumentów, które napływają do PUP.  

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływał w sposób istotny na obywateli, 

w tym na sytuację ekonomiczną firm. Należy podkreślić, że duża ilość spraw jakie, w krótkim 

czasie wpłynęły do PUP były prowadzone przy zachowaniu dbałości o ich rzetelne 

rozwiązanie. 
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19. Dodatek solidarnościowy 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dodatek solidarnościowy 152 osobom 

zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako osoby bezrobotne. 

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone w związku z 

epidemią koronawirusa w Polsce na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku 

solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

Przysługiwał on osobom, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa straciły 

pracę. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1 400,00 zł przysługiwał od 1 czerwca 2020 r. 

maksymalnie przez 3 miesiące. 

20. Podsumowanie udzielonego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej – 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych – tabela nr 4 

 

Forma 
wsparcia 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinan-
sowania w 
złożonych 
wnioskach 
[zł] 

Liczba 
wniosków 
rozpa-
trzonych 
negatyw-
nie 

Liczba 
wniosków 
rozpa-
trzonych 
pozytyw-
nie 

Liczba 
wypła-
conych 
wnio-
sków 

Liczba 
miejsc 
pracy 
ujętych 
we 
wnio-
skach 

Wypłaco-
na kwota 
wsparcia 
[zł] 

Dofinan-
sowanie 
części 
kosztów 
wynagro-
dzeń pra-
cowników 
oraz 
składek na 
ubezpie-
czenia 
społeczne 

721 16 898 

592,48 

65 655 650 4 622 13 914  

925,30 

Dofinan-
sowanie 
części 
kosztów 
prowa-
dzenia 
działalno-
ści gospo-
darczej 

735 4 008  

963,21 

70 661 661 661 3 466  

320,00 
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Forma 
wsparcia 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinan-
sowania w 
złożonych 
wnioskach 
[zł] 

Liczba 
wniosków 
rozpa-
trzonych 
negatyw-
nie 

Liczba 
wniosków 
rozpa-
trzonych 
pozytyw-
nie 

Liczba 
wypła-
conych 
wnio-
sków 

Liczba 
miejsc 
pracy 
ujętych 
we 
wnio-
skach 

Wypłaco-
na kwota 
wsparcia 
[zł] 

Jednora-
zowa po-
życzka na 
pokrycie 
bieżących 
kosztów 
prowa-
dzenia 
działalno-
ści gospo-
darczej 

5 124 25 577  

676,00 

358 4 759 4 751 4 759 23 702  

814,00 

Dofinan-
sowanie 
części 
kosztów 
wynagro-
dzeń pra-
cowników 
organizacji 
pozarzą-
dowych 
oraz 
składek na 
ubezpie-
czenia 
społeczne 

8 270 131, 

53 

1 7 7 68 176 254,

24 

Dotacje 
dla mikro-
przedsię-
biorców 
oraz ma-
łych 
przedsię-
biorców 
określo-
nych branż 

46 230 000 0 40 40 40 200 000 

Razem 6 634 46 985  

363,22 

494 6 122 6 109 10 150 41 460  

313,54 
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21. Pozostałe działania PUP 

 

• Pośrednictwo pracy 

Urząd Pracy w roku 2020 kontynuował współpracę z lokalnymi gazetami, gdzie 

zamieszczane były oferty pracy trudne do realizacji. Wszystkie oferty pracy udostępniane 

były w Centralnej Bazy Ofert Pracy, która powstała w ramach wortalu Publicznych Służb 

Zatrudnienia (oferty.praca.gov.pl). 

W roku 2020 kontynuowano zapoczątkowane w roku 2017 rozwiązanie w zakresie 

przekazywania informacji osobom zarejestrowanym o wolnych miejscach pracy, polegające 

na cyklicznym (raz na 2 tygodnie) mailowym powiadamianiu osób bezrobotnych o aktualnych 

ofertach pracy. 

Ze względu na sytuację w kraju w związku z wystąpieniem COVID-19 w porównaniu 

do lat ubiegłych w 2020 r. zrezygnowano z organizacji targów pracy oraz spotkań 

rekrutacyjnych z pracodawcami. 

• Wiosenne Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pod koniec lutego 2020 r. rozpoczął promocję 

oraz zapisy na Wiosenne Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego, które miało odbyć 

się pod hasłem „Przyszłość, kompetencje i kwalifikacje". Niestety, ze względu na pojawiające 

się informację o pogarszającej się sytuację w związku z wystąpieniem COVID- 19 podjęto 

decyzję o odwołaniu planowanego wydarzenia. 

• Spotkanie z ekspertem  nt. naboru wniosków w konkursie Innowacje w MŚP 

13 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Urząd Pracy w Pszczynie odbyły się 

spotkania z ekspertem z Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa, Jarosławem 

Ziewcem w zakresie naboru wniosków w konkursie Innowacje w MŚP realizowanego  

w ramach Działania 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

2014-2020. „Konkurs Innowacje w MŚP” skierowany był dla firm mikro, małych i średnich, 

które mogły pozyskać nawet do 5 000 000 zł wsparcia na inwestycje w innowacyjne 

produkty/usługi czy technologie. Spotkanie było doskonałą okazją by w ramach konsultacji 

indywidualnych, przewidzianych dla 10 pracodawców, porozmawiać o pomyśle na projekt, 

dokumentacji konkursowej, kryteriach wyboru i oceny projektów, czy kwalifikowalności 

wydatków. 

• Powiatowy Tydzień Kariery 

Aby zwiększyć jakość i dostępność usług poradnictwa zawodowego, Powiatowy 

Urząd Pracy w Pszczynie powołał w 2013 roku Powiatową Synergię Rozwoju Zawodowego. 

http://www.psz.praca.gov.pl/
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Skupia ona już 34 jednostki oświaty, rynku pracy, podmioty gospodarcze oraz organizacje 

non-profit z terenu powiatu pszczyńskiego. 

Działania Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego zmierzają ku realizacji 

następujących celów: 

• wprowadzenie i utrwalenie metod współpracy, wymiany idei, doświadczeń, 

informacji pomiędzy doradcami zatrudnionymi w różnych instytucjach, 

• zwiększenie jakości i dostępności usług doradczych, 

• prowadzenie wspólnych projektów, 

• tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

• szkolenia wewnętrzne, 

• popularyzacja wiedzy o usługach doradcy zawodowego w społeczności 

naszego regionu. 

W ramach podpisanej deklaracji współpracy, zakładającej wspieranie wszelkich 

przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez 

wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, celem 

każdej placówki/instytucji jest realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć, wpisujących się  

w obchody realizowanego co roku tygodnia kariery. 

Powiat Pszczyński w okresie od 26 do 30 października 2020 r. zorganizował 

Powiatowy Tydzień Kariery w ramach powołanej z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego. Obchody wpisały się w realia 

ówczesnej rzeczywistości i realizowane były pod hasłem „karier@z_fotela”. 

14 instytucji miało możliwość i włączyło się w obchody, a połączenie sił w realizacji 

wspólnego dzieła zaowocowało organizacją wielu inicjatyw, a w tym m.in: 

szkoleń on-line, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi 

wirtualnych platform do komunikacji, wideokonferencji, zintegrowanych platform 

obejmujących narzędzia do komunikacji i współpracy, konkursów multimedialnych, 

telefonicznych punktów konsultacyjnych, rozmów doradczych, lekcji zawodoznawczych, 

konkursów plastycznych, przygotowanych gazetek i plakatów z zakresu poradnictwa 

zawodowego. 

Szacunkowa liczba bezpośrednich uczestników: 500 

Szacunkowa liczba inicjatyw: 20 

Liczba instytucji partnerskich: 14 

Ze  względu na panującą sytuację wydarzenie było przeprowadzone głównie on-line. 
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• Webinarium dla przedsiębiorców 

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zorganizował przedsiębiorcom 

możliwość uczestnictwa w spotkaniu webinarowym z zakresu nowoczesnego i taniego 

marketingu. Spotkanie odbyło się w dniu 27 sierpnia i obejmowało tematy związane z lokalną 

działalnością marketingową. Do organizacji spotkania została zaproszona ekspertka - Ewa 

Gadomska, która od lat zajmuje się marketingiem, reklamą i szkoleniem firm w tym zakresie. 

Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. 

• Barometr zawodów – badanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po raz szósty brał udział w realizacji badania 

„Barometr zawodów”. To krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na 

zawody. Metoda badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii. "Barometr" jest 

badaniem jakościowym. Powstaje indywidualnie dla każdego powiatu w Polsce i opiera się 

na opinii ekspertów. Badanie odbyło się w siedzibie PUP poprzez zorganizowanie spotkania 

panelu ekspertów (zgodnie z metodologią badania w skład panelu ekspertów wchodzą 

kluczowi pracownicy Urzędu Pracy). Do udziału w panelu zaproszeni zostali również 

przedstawiciele: Ochotniczego Hufca Pracy oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Całość 

spotkania było moderowane przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Katowicach. 

Uczestnicy panelu oceniali, jak w nadchodzącym roku będzie zmieniać się 

zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Po przeprowadzeniu panelu 

powstał „Barometr zawodów” – plakat informujący o zawodach nadwyżkowych, 

zrównoważonych i deficytowych na terenie powiatu. Wyniki badania udostępnione zostały  

w dedykowanym serwisie internetowym  

9. Rolnictwo i ochrona środowiska 

Do zadań powiatu z zakresu ochrony środowiska, prowadzonych w Wydziale 

Rolnictwa, Leśnictwa i 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. Decyzje te są w przeważającej 

większości skierowane do prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych 

przypadkach adresatem tych decyzji może być osoba fizyczna. Decyzje te dotyczą przede 

wszystkim spraw związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza, wytwarzaniem i 

gospodarowaniem odpadami, czy ustalające dopuszczalny poziom hałasu do środowiska.  

http://www.barometrzawodow.pl/
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Do zadań starosty, prowadzonych w wydziale, należy także wydawanie decyzji 

zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z gruntów stanowiących własność gmin, 

pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydzierżawianie 

obwodów łowieckich polnych, prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 

wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego czy rejestracja jachtów i innych 

jednostek pływających o długości od 7,5 do 24,0 m. Ponadto prowadzone są przez geologa 

powiatowego zadania starosty z zakresu administracji geologicznej.  

W Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2020: 

• przeprowadzono jedną analizę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa 

produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, o zdolności 

produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, w związku z opublikowaniem  

4 grudnia 2019 roku Decyzji Wykonawczej Komisji, ustanawiającej konkluzje BAT dla 

przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego,  

• wydano 3 zaświadczenia dla prowadzących instalacje spalające paliwa stałe, 

• wydano 6 decyzji dot. pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

• przeprowadzono 2 postępowania dotyczące wydawania pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów, 

• przyjęto 41 zgłoszeń dotyczących prowadzenia instalacji nie wymagających uzyskania 

pozwolenia,  

• ustalono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów starostwa  

i przekazano informację w tym zakresie marszałkowi województwa śląskiego,  

• opracowano 3 sprawozdania z realizacji przez Powiat Pszczyński programu ochrony 

powietrza,  

• opracowano Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Pszczyńskiego za lata 2018-2019, 

• przeprowadzono 425 postępowań uzgadniających warunki zabudowy dla planowanych 

inwestycji, w tym również dla inwestycji celu publicznego,  

• wydano 10 opinii dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; 

• na bieżąco prowadzono obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy; obserwacje te zlecono Państwowemu Instytutowi 

Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Krakowie, który wykonuje te 

zadania na zlecenie powiatu od 2015 roku, 
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•  aktualizowano rejestr terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; rejestr 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dostępny jest na stronie internetowej 

starostwa powiatowego, 

• wydano dwie decyzje zmieniające uzyskane zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

• wydano 11 decyzji zmieniających zezwolenie na zbieranie odpadów,  

• wydano 3 decyzje stwierdzające wygaszenie posiadanych zezwoleń z zakresu gospodarki 

odpadami, 

• wydano jedną decyzję udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów.  

• wydano 16 postanowień określających wysokość zabezpieczenia roszczeń dla 

prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, 

• przeprowadzono 88 postępowań dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów 

rosnących na gruntach stanowiących własność gmin,  

• przyjęto 2 zgłoszenia dot. usunięcia wywrotów z gruntów stanowiących własność gmin, 

• przeprowadzono 13 postępowań sprawdzających spełnienia warunków określonych  

w decyzji starosty w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych drzew i/lub krzewów na 

gruntach stanowiących własność gmin, 

• przeprowadzono 61 postępowań z zakresu prowadzenia rejestru zwierząt należących do 

gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, 

• przeprowadzono 6 postępowań zakończonych wydawaniem decyzji w sprawie usunięcia 

drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń 

kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, 

• przeprowadzono 3 postępowania dotyczące weryfikacji planów metodyki monitorowania 

instalacji posiadających zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych; 

• wydano 180 kart wędkarskich,  

• dokonano 7 rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 

• przeprowadzono jedno postępowanie w systemie REJA 24 poprzez wydanie dokumentu 

rejestracyjnego jachtu, 

• wprowadzono do Krajowej Bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami raport  za rok 2020 o emisji do powietrza z obiektów starostwa, 

• naliczono czynsze łowieckie dla kół łowieckich, które wydzierżawiają 7 obwodów 

łowieckich, znajdujących się w granicach powiatu pszczyńskiego;  wysokość czynszów 

dzierżawnych za rok 2020 wyniosła 8 303,76 zł brutto, z czego 5 852,83 zł netto 

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, 
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UM Jastrzębie Zdrój), a 898,19 zł netto przekazano na konto Nadleśnictwa Kobiór, Ustroń 

i Rybnik, 

• przeprowadzono 31 postępowań w sprawie zatwierdzania i przyjmowania zgłoszeń 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, 

• zgromadzono 32 dokumentacje geologiczne w ramach prowadzonego powiatowego 

archiwum geologicznego, 

• wydano 10 opinii dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 

• wypłacono 26 339,16 zł z przeznaczeniem na wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla 

rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej 

właścicielom gruntów zalesionych w latach  2002 -  2003, 

• udzielono 3 informacje publiczne i cztery informacje o środowisku i jego ochronie, 

• na bieżąco współpracowano ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Pszczyńskiego, 

powołaną do działania uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r.; 

w roku 2020 w Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pszczyńskiego działało 118 

strażników, zrzeszonych w 8 kołach, 

• na wykonanie części zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa zostało podpisane porozumienie z nadleśniczym Lasów Państwowych  

w Kobiórze; koszt poniesiony z budżetu powiatu z tego tytułu wyniósł 33 630 zł, 

• wydano 26 decyzji administracyjnych określających zadania z zakresu gospodarki leśnej 

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

• w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej uświadamiającej problem zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego zainstalowano w trzech miejscach (przy budynku Starostwa, 

POSIR-u i Powiatowego Zespołu Szkół nr 2) urządzenia do pomiaru i sygnalizowania 

jakości powietrza za pomocą koloru światła, tzw. ekosłupki; są one wyposażone  

w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów 

zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybierają barwę zgodną z Polskim 

Indeksem Jakości Powietrza, 

•  kontynuowano współpracę z gminami w zakresie prowadzenia przedsięwzięć 

polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest; w roku 

2020 udzielono dotacji finansowej na to zadanie gminie Pszczyna w wysokości 12 000 zł. 

Pomimo wprowadzenia ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz stan 

epidemii, możliwości wstrzymania biegu terminów w postępowaniach administracyjnych, 

sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska były załatwiane terminowo  

i bez zbędnej zwłoki.  Ze względu na obowiązujące ograniczenia, nie odbyły się tradycyjne 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 86 

 

dożynki gminno-powiatowe. Nie odbył się także konkurs kultywujący tradycje i zwyczaje wsi 

pszczyńskiej oraz promujący dziedzictwo kulinarne naszego powiatu. 

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 73 789,22 zł. Ponadto do budżetu powiatu 

wpłynęły środki finansowe za wydane karty wędkarskie w wysokości 1 810 zł, opłata za 

rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 70 zł 

oraz za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 3 885 zł. 

10. Architektura i budownictwo 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w imieniu starosty 

pszczyńskiego wydaje m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę, przyjmuje zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydaje zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowych. W 2020 roku wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie prowadził 3048 spraw. Złożonych zostało 1608 wniosków o 

pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektów budowlanych, 56 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, 889 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę oraz 495 wniosków w pozostałym zakresie. 

W 2020 r. w powiecie pszczyńskim wydano łącznie 1468 decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub rozbiórkę, w tym 422 decyzje o pozwoleniu na budowę 460 nowych obiektów 

budowlanych  (339 budynki mieszkalne jednorodzinne, 21 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych, 17 obiektów użyteczności publicznej, 26 budynków gospodarczych  

i inwentarskich, 19 budynków przemysłowych i magazynowych, 5 obiektów infrastruktury 

transportu, 24 rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne). Wydano 7 decyzji na 

realizacje inwestycji drogowej. Ponadto przyjęto łącznie 167 zgłoszeń dotyczących budowy 

sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych.  

11. Zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie 

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. Podejmowane w roku 2020 działania miały na celu 

doskonalenie oraz rozwijanie struktur zarządzania kryzysowego poprzez zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym, przygotowywanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku występowania sytuacji kryzysowej, 

usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury.  
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Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców obejmowały zadania w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

W 2020 roku zwołano 3 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

na których poruszano tematy projektowanych map zagrożenia i ryzyka powodziowego, 

omawiano aktualną sytuację epidemiczną, jak również hydrologiczną na terenie powiatu. 

Realizowano bieżące zadania na rzecz zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony 

ludności wskazane do realizacji w wytycznych wojewody śląskiego.  

W 2020 roku wprowadzono do stosowania nowy „Plan zarządzania kryzysowego powiatu 

pszczyńskiego” oraz zatwierdzono plany z kilku gmin powiatu.  

W celu ograniczenia oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ludność powiatu 

zaktualizowano i wprowadzono do stosowania w strukturach administracji plan działań 

krótkoterminowych, dotyczący realizacji programu ochrony powietrza.  

Funkcjonujące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w roku 2020 realizowało 

swoją działalność na terenie powiatu pszczyńskiego poprzez: 

• pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, 

• współdziałanie z wojewódzkim i gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz 

powiatowymi organami administracji publicznej, 

• nadzór nad funkcjonowaniem i przekazywaniem niezbędnych informacji w ramach 

systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, 

• współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska. 

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, informacje o niebezpiecznych 

zjawiskach, jak również powiadomienia o jakości powietrza były na bieżąco publikowane w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

Od pierwszych dni ujawnienia w Polsce przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

powiat podjął działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ściśle współpracując z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Tychach, na bieżąco analizowało oraz przekazywało informacje 

związane z sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu 

oraz uczestniczyło w typowaniu obiektu przeznaczonego na kwarantannę. 

Na wniosek tyskiego sanepidu Powiat Pszczyński wraz z powiatem mikołowskim  

i bieruńsko-lędzińskim zorganizował i sfinansował pracę wymazobusa wraz z zespołem, 
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którego zadaniem było wzmocnienie procesu diagnozowania mieszkańców, w tym górników  

i ich rodzin. Na ten cel powiat przeznaczył ponad 186 tysięcy zł. 

W związku z brakiem środków ochrony indywidualnej w marcu 2020 roku wśród 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego obudziła się społeczna inicjatywa szycia maseczek dla 

medyków. Powiat Pszczyński również włączył się do akcji. Zakupił materiały, dostarczył je do 

osób szyjących oraz zajął się ich dystrybucją do szpitali, domów pomocy społecznej, szkół 

oraz do izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju. Oprócz maseczek szyto również fartuchy dla 

medyków oraz pościel dla osób przebywających w izolatorium i szpitalu. Powiat koordynował 

również redystrybucję środków dezynfekcyjnych oraz maseczek przekazywanych z 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

Według danych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w 2020 roku na 

COVID-19 zachorowało 4045 mieszkańców powiatu pszczyńskiego, z czego 73 osoby 

zmarły. 

W zakresie problematyki bezpieczeństwa prowadzono szeroką współpracę z 

powiatowymi służbami ratowniczymi oraz administracją powiatową i gminną, a także 

jednostkami organizacyjnymi powiatu, współuczestnicząc w różnych formach wymiany 

informacji oraz doskonaleniu współdziałania w warunkach różnorodnych zagrożeń. 

Odbyło się 5 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego, na 

których omawiano głównie aktualną sytuację epidemiczną na terenie powiatu oraz 

poruszano tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym 

bezpieczeństwem rowerzystów. 

Powiat Pszczyński przekazał pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pszczynie w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

obejmujące zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie 

powiatu pszczyńskiego oraz poprawę zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym 

zakresie.  

Podobną pomoc przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na łączną 

wartość 47 500 zł na rzecz zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej oraz 

na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie. 

Udzielono pomocy finansowej powiatowi przemyskiemu z przeznaczeniem na 

usunięcie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy w wysokości 10 000 zł. Ze środków 

powiatowych za kwotę 2 300 zł zakupiono na kolejny rok system e-Remiza zapewniający 

wsparcie w organizacji powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. System 

wykorzystywany jest we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

powiatu pszczyńskiego.  
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Problematyka zadań obronnych prowadzona w Wydziale Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obywatelskich to dziedzina, w ramach której Powiat Pszczyński realizował  

i koordynował powierzone przez wojewodę śląskiego zagadnienia do przygotowania 

administracji powiatowo-gminnej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

W ramach tej działalności w roku 2020 przeprowadzono: trening akcji kurierskiej, 

szkolenie z obsady akcji kurierskiej, szkolenie obsady stałego dyżuru, szkolenie obsady 

Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Pszczyńskiego, szkolenie kadry kierowniczej 

jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu pszczyńskiego, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników administracji zespolonej i niezespolonej. 

W 2020 roku Powiat Pszczyński przeprowadził kwalifikację wojskową, w ramach 

której Powiatowa Komisja Lekarska w Pszczynie orzekła o zdolności do czynnej służby 

wojskowej  w stosunku do 302 mężczyzn. 89% osób przebadanych przed Powiatową 

Komisją Lekarską otrzymało kat. A – zdolny do czynnej służby wojskowej. W związku z 

zagrożeniem epidemicznym od 16 marca 2020 r. zawieszono kwalifikację wojskową na 

terenie całego kraju, dlatego też w stosunku do 279 mężczyzn oraz 11 kobiet z terenu 

powiatu pszczyńskiego nie orzeczono zdolności do czynnej służby wojskowej.  

Starosta pszczyński realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  

w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. W 2020 roku do 

powiatu wpłynęły 3 decyzje wojewody śląskiego o przyznaniu świadczenia pieniężnego na 

częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej 

Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka na łączną kwotę 22 275 zł. Pozyskane środki zostały 

przekazane w całości osobom wskazanym w decyzjach.  

Na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - starosta pszczyński 

wydaje decyzje na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich 

pochowania. W roku 2020 starosta wydał 10 decyzji w ww. sprawach. 

W celu realizacji ustawy o rzeczach znalezionych starosta pszczyński prowadzi Biuro 

Rzeczy Znalezionych. W 2020 roku przyjęto 54 powiadomienia o zagubieniu rzeczy na 

terenie powiatu. 

W 2020 r. starosta pszczyński pełnił nadzór w stosunku do 317 organizacji 

pozarządowych, w tym: 

• 150 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym OSP), 

• 47 fundacji, 

• 46 uczniowskich klubów sportowych, 

• 33 stowarzyszeń zwykłych, 
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• 41 klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 

W 2020 roku zaktualizowano oraz dostosowano do osób ze szczególnymi potrzebami 

stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, na 

której na bieżąco były publikowane informacje przekazane z wydziałów, bądź jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

11.1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

Starosta pszczyński zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych realizuje 

zadania w tym zakresie. Do realizacji tych zadań starosta wyznaczył pełnomocnika ds. 

ochrony informacji niejawnych. W roku 2020 pełnomocnik wszczął jedno zwykłe 

postępowanie sprawdzające oraz przygotowywał dokumentację niezbędną do wydania przez 

starostę upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 

Do zadań pełnomocnika m.in. należała organizacja w razie potrzeby szkoleń z zakresu 

ochrony informacji niejawnych. Na bieżąco prowadzona była ewidencja dokumentów 

niejawnych oraz wykonano wszelkie czynności związanych z nadzorem nad ich prawidłowym 

sporządzaniem i obiegiem. 

Na bieżąco kontrolowana była również ewidencja dokumentów niejawnych. W 2020 

roku starosta pszczyński udzielił akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 

dla wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 

12. Organizacja pracy Starostwa i obsługa mieszkańców w czasie pandemii 

W 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nastąpiła zmiana  

w organizacji pracy urzędu. Jednostki samorządu terytorialnego bardzo poważnie odczuły 

skutki epidemii – przyjętych sposobów walki z nią, a także zmian legislacyjnych. Tempo 

wprowadzania nowych ograniczeń oraz nowelizacji już obowiązujących przepisów było 

niebywale trudne.  

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 

epidemii, wprowadzono ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów 

pracy. Możliwość taką mieli również kierownicy urzędów administracji publicznej. Było to 

jednak niebywałym wyzwaniem. Pomimo tego, że część pracowników korzystała z 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a część przebywała na zwolnieniu lekarskim, urząd cały 

czas pracował, pozostali pracownicy stawiali się codziennie w miejscu świadczenia pracy 

albo pracowali zdalnie. Zaistniała sytuacja wymusiła konieczność przeorganizowania pracy 
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tak, aby zapewnić jej ciągłość i równocześnie zadbać o bezpieczeństwo oraz ochronę życia  

i zdrowia pracowników. Dbając o klientów oraz pracowników starostwa, dostosowano urząd 

do obowiązujących wymogów sanitarnych. Na przystosowanie urzędu do pracy w reżimie 

sanitarnym przeznaczono ponad 130 tysięcy zł. Pomimo częściowej pracy zdalnej urząd 

funkcjonował bez zakłóceń.  

Od marca do czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie nie była 

prowadzona bezpośrednia obsługa klienta co nie oznaczało całkowitego zamknięcia urzędu. 

Jednostka cały czas funkcjonowała i realizowała nałożone na nie zadania. Interesanci 

przyjmowani byli w wyjątkowych przypadkach. Odbywało się to we wskazanej lokalizacji,  

a pracownicy wyposażeni byli w dodatkowe środki ostrożności, aby ograniczyć do minimum 

ryzyko zakażenia koronawirusem. Wszelkie dokumenty i wnioski składane były w tym czasie 

elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemnikach 

ustawionych przy wejściu do urzędu. Pisma dostarczone listownie lub osobiście  

rejestrowano po upływie 48 godzin z datą dostarczenia, co zapewniało dotrzymanie 

urzędowych terminów oraz ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Poza tym 

pracownicy urzędu realizowali niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca mógł zlecić 

wykonywanie pracownikowi pracy zdalnej. Wprowadzenie takiego rozwiązania miało 

zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i tym samym uchronić pracowników przed 

zakażeniem, a kierowników urzędu przed koniecznością całkowitego zamknięcia jednostki. 

Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie  

i życie pracowników  przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 

odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W obecnej sytuacji kierownik urzędu 

był  zobowiązany podjąć wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy. Chodziło przede wszystkim o zagwarantowanie 

pracownikom odpowiednich środków ochrony, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. 

Pracownicy zostali zobligowani do noszenia w urzędzie otrzymanych maseczek, zostali 

zabezpieczeni w płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki ochronne. Już w lutym przy 

wejściach do budynku zostały zawieszone dozowniki z płynem dezynfekującym. 

Od lipca 2020 r. przywrócono bezpośrednią obsługę klienta. Klienci wchodzący do 

urzędu byli zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki ochronnej.  
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W pomieszczeniach biurowych obsługujących klientów zamontowano zabudowy szklane 

oddzielające pracownika urzędu od klienta. Pracownicy obsługi zobowiązani byli do mycia 

płynami dezynfekującymi klamek, pochwytów balustrad, toalet, biurek, urządzeń itp. 

używanych w ciągu dnia pracy. Zostały oznakowane miejsca siedzące oraz stojące, tak aby 

zabezpieczyć odpowiednią odległość między klientami. Klienci rezerwowali wizytę  

w urzędzie poprzez e-kolejkę na stronie internetowej powiatu lub telefonicznie. Zostało 

przygotowane odrębne pomieszczenie biurowe do spotkań z klientami, zachowując 

wszystkie zasady bezpieczeństwa. 

W celu sprawniejszej obsługi klientów w lipcu 2020 roku wprowadzono w Starostwie 

bezgotówkową formę płatności co niewątpliwie miało wpływ na szybsze załatwianie spraw 

oraz zachowanie bezpieczeństwa. 

Wszystkie narady kadry zarządzającej, posiedzenia zarządu powiatu oraz większość 

sesji rady powiatu odbywały się on-line. Pracownicy nie wyjeżdżali w delegacje. Szkolenia 

również odbywały się w formie wideokonferencji. 

W 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  wzrosła ilość otrzymanej i wysyłanej 

korespondencji. Za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 46 773 

papierowych dokumentów, dodatkowo za pośrednictwem: FAX – 25 dokumentów, za 

pośrednictwem ePUAP – 6 073 dokumentów, za pośrednictwem email- 4709 dokumentów, 

zaś za pośrednictwem SEKAP  - 209 dokumentów. Korespondencji wychodzącej 

odnotowano 3 4628, dodatkowo za pośrednictwem ePUAP – 4801 dokumentów, natomiast 

za pośrednictwem SEKAP -63 dokumenty.  

12.1. Nieodpłatna pomoc prawna  

Od 2016 roku powiaty zajmują się organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty, 

w których mieszkańcy otrzymują taką pomoc, znajdują się na terenie każdej z gmin powiatu 

pszczyńskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy. 

W 2020 r. udzielono 945 porad prawnych w całym powiecie pszczyńskim, z czego: 

• 330 porad w punkcie zlokalizowanym w Pszczynie, 

• 254 porad w punkcie zlokalizowanym w Pawłowicach, 

• 70 porad punkcie zlokalizowanym w Kobiórze, 

• 66 porad w punkcie zlokalizowanym w Suszcu, 

• 92 porady w punkcie zlokalizowanym w Goczałkowicach-Zdroju, 

• 133 porad w punkcie zlokalizowanym w Woli. 

Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom 

związanym z COVID-19, w marcu 2020 r. na okres jednego tygodnia, zawieszono 
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wykonywanie dyżurów we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w celu najszybszego 

zorganizowania możliwości udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się 

na odległość. Od tego momentu świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, odbywało się w ramach pracy 

zdalnej, głównie za pośrednictwem telefonu. 

W tym czasie osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie 

składała oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. 

W 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego 

zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

pszczyńskiego w 2021 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, 

boiskiem piaskowym, siłownią zewnętrzną oraz kompleksem „Orlik”, który po ponad 11 

latach intensywnego użytkowania, niezliczonej ilości treningów, meczów i innych zajęć 

rekreacyjno-sportowych przeszedł gruntowny remont. Na boisku piłkarskim Orlika 

wymieniona została nawierzchni z trawy syntetycznej oraz źródła światła. 

Wszystkie obiekty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie. Ośrodek realizuje swoje 

zadania statutowe poprzez organizowanie bądź współorganizowanie zawodów  

w 20 dyscyplinach sportowych, a także prowadzenia 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 dba i zarządza parkingami oraz przyległymi terenami zielonymi.  

W 2020 roku z obiektów sportowych skorzystało w sumie 32 749 osób. 

Na tę liczbę składają się: 19 420 osób (hala sportowa), 3 646 osób (antresola – sala fitness), 

8 257 osób (kompleks sportowy „Orlik 2012”), 1 471 osób (boiska piaskowe). Powyższe 

liczby obejmują uczestników wszystkich zajęć (lekcje wychowania fizycznego, treningi, 

zawody, turnieje, itp.), nie uwzględniają osób nie biorących udziału w zajęciach (kibice, 

osoby niećwiczące, itp.). 
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Tabela nr 5: Imprezy organizowane, współorganizowane lub odbywające się na obiektach 

POSiR Pszczyna w 2020 roku 

Nazwa imprezy Dyscyplina ilość 
uczestników 

styczeń   

Turniej Finałowy KMPP w Futsalu futsal 250 

Ferie z POSiR-em „Pożycz gacie” siatkówka, futsal, piłka nożna, 

koszykówka 

630 

Puchar Polski w Futsalu 1/32 futsal 40 

Mecze: PLKS Pszczyna siatkówka 60 

XXI Turniej Młodzików o Puchar 

Dyrektora MORiS 

futsal 80 

XVIII Halowy Turniej Pszczyńskich 

Drużyn Piłki Nożnej 

futsal 80 

Młodzieżowa Liga Futsalu futsal 400 

Liga Futsalu futsal 250 

Mecze: UKS Centrum (I Liga), 

Młodziczki 

siatkówka 70 

 razem 1870 

Luty   

XX Noworoczny Turniej Badmintona badminton 140 

Mecze: UKS Centrum Juniorki, 

Kadetki 

siatkówka 90 

Puchar Polski w Futsalu 1/16 futsal 40 

Puchar Polski w Futsalu 1/8 futsal 40 

Turniej o Puchar MLF futsal 90 
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Nazwa imprezy Dyscyplina ilość 
uczestników 

Turniej o Puchar Ligi Futsalu futsal 90 

Współzawodnictwo Szkół 

Ponadpodstawowych 

siatkówka 90 

Akademia Młodych Orłów piłka nożna 30 

Iskierka CUP piłka nożna 180 

Mecz: PLKS Pszczyna siatkówka 30 

 razem 820 

Marzec   

Mecz: UKS Centrum (II Liga) siatkówka 60 

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów (MORiS) futsal 80 

Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego  

w Tenisie Stołowym 

tenis stołowy 130 

Puchar Ligi Futsalu futsal 130 

Puchar Polski w Futsalu 1/4 futsal 30 

 razem 430 

Czerwiec   

Puchar Ligi PALP piłka nożna 190 

 razem 190 

Lipiec   

XI Turniej Piłki Nożnej Plażowej  

o Puchar Ziemi Pszczyńskiej 

piłka nożna 80 
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Nazwa imprezy Dyscyplina ilość 
uczestników 

V Otwarte Mistrzostwa Śląska  

w Siatkówce Plażowej 

siatkówka 40 

 razem 120 

Wrzesień   

PALP piłka nożna 610 

 razem 610 

Październik   

Wręczenie Nagród Starosty  40 

Mecze: UKS Centrum (I Liga), Kadetki siatkówka 120 

I Otwarty Turniej Pickleballa pickleball 40 

I Turniej Grand Prix w Badmintonie badminton 56 

 razem 256 

Listopad   

PALP piłka nożna 850 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) siatkówka 90 

Lekcja WF-u z Aleksandrą Jagieło siatkówka 60 

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Futsalu (eliminacje) 

futsal 90 

Śląska Liga Kadetek i Młodziczek siatkówka 70 

II Turniej Grand Prix w Badmintonie badminton 100 
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Nazwa imprezy Dyscyplina ilość 
uczestników 

 razem 1260 

Grudzień   

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w Futsalu (eliminacje) 

futsal 460 

Mikołajkowy Turniej Badmintona badminton 70 

Mecze: UKS Centrum (I Liga) siatkówka 30 

Wojewódzki Finał Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej 

badminton 80 

Śląska Liga Młodziczek i Kadetek siatkówka 100 

 razem 740 

 ogółem 2020 6296 

Tabela nr 6: Wykorzystanie obiektów Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

w 2020 roku 

Wykorzystanie obiektów Powiatowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

 

Nazwa obiektu Ilość korzystających osób 

Hala sportowa 19420 

Antresola – sala fitness 3646 

Boiska piaskowe 1471 

Kompleks Sportowy „Orlik 2012” 8257 

razem 32794 
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Sukcesy UKS Centrum działającego przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Pszczynie: 

• Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób 

osiągających wysokie wyniki sportowe otrzymały zawodniczki Martyna Witczak  

i Paulina Duda oraz trener Agnieszka Szczypka; 

• nagrodę burmistrza Pszczyny za osiągnięte wyniki sportowe otrzymała 

zawodniczka Martyna Witczak oraz trener Agnieszka Szczypka; 

• wyróżnienia burmistrza Pszczyny za osiągnięte wyniki sportowe otrzymały 

zawodniczki: Nadia Książkiewicz, Karolina Pluta, Martyna Witoszek, Sonia Kania 

oraz Paulina Duda; 

• awans do turnieju finałowego Mistrzostw Śląska Młodziczek w Siatkówce; 

• 4. miejsce w Mistrzostwach Śląska Młodziczek w Siatkówce; 

• 8. miejsce w Mistrzostwach Śląska Kadetek w Siatkówce; 

• brązowy medal na Mistrzostwach Śląska Młodziczek w Siatkówce Plażowej; 

• 8. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek w Siatkówce Plażowej; 

• Martyna Witczak i Maja Trefon, siatkarki UKS Centrum Pszczyna zdobyły złoty 

medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubuskie 2020; 

• Martyna Witczak zadebiutowała w Reprezentacji Polski Minikadetek w Siatkówce 

w kategorii U-14; 

• Podopieczne UKS Centrum Pszczyna przy POSiR Pszczyna zostały powołane  

do Kadry Śląska oraz Kadry Polski Minikadetek; 

• 4. miejsce w I Lidze Śląskiej Siatkówki Kobiet. 

13.2. Kultura 

W 2020 r. Powiat Pszczyński był organizatorem następujących wydarzeń 

kulturalnych: 

• koncerty plenerowe w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę”; 

• Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowisko”; 

• Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury; 

• Zupa Wigilijna. 

Ponadto zorganizowano następujące wydarzenia o charakterze patriotycznym: 

• obchody 75. rocznicy Marszu Śmierci; 

• obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 
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• obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

• obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

• obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dodatkowo Powiat Pszczyński był współorganizatorem ponad 20 przedsięwzięć  

o charakterze powiatowym. Należały do nich: 

• współorganizacja z zespołem wolontariuszy akcji „Szlachetna Paczka”; 

• współorganizacja IV Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach w dniu 

3.10.2020 r.; 

• współorganizacja z Grupą Mikołajową obchodów odpustowych w Łące ; 

• współorganizacja ze Stowarzyszeniem Polski Pickleball pierwszego w Polsce 

otwartego Turnieju Pickleballa; 

• wsparcie międzynarodowego projektu muzycznego pszczyńskiego zespołu Pomau ; 

• współorganizacja z parafią Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach nagrania płyty  

z koncertu organowego w kościele w Brzeźcach; 

• współorganizacja z oddziałem PTTK Ziemi Pszczyńskiej jubileuszy związanych  

z długoletnią działalnością stowarzyszenia; 

•  współorganizacja Śląskich Miraży Art. Fest; 

•  współorganizacja ze Stowarzyszeniem Silesia Adventure Sport zawodów na 

orientację „Silesia Race”; 

•  współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Honorowym patronatem starosty pszczyńskiego objęto kilkanaście inicjatyw. Należały 

do nich: 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

• IV Rodzinny Bieg Charytatywny w Jankowicach; 

• Wydarzenie charytatywne „Dobro dane do nas wraca”; 

• Obchody Dnia Jeziora Goczałkowickiego pod hasłem „Pomyśl i nie śmieć”; 

• Pszczyńska edycja akcji „Nazywam się Miliard”. 

W 2020 r. przyznano Statuetkę Żubra Pszczyńskiego w dziedzinie kultury fizycznej  

i sportu dla: Czesława Kondziołki, Marzanny Helbik i Joachima Helbika za nieustanne 

pielęgnowanie idei sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego 

(wnioskodawca: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie). 

W 2020 r. w ramach serii wydawniczej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej wydano pracę 

„STUKOT KÓŁ 12 historii Zesłańców Sybiru”. Było to 16. wydawnictwo w ramach cyklu. 
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W ramach wydawnictw pokonferencyjnych wydano pracę „Nauczyciele ziemi 

pszczyńskiej. Szkice biograficzne pedagogów i działaczy społeczno – oświatowych”. 

W dniach 17 – 21 stycznia 2020 r. Powiat Pszczyński wspólnie z partnerskim powiatem 

Anhalt- Bitterfeld uczestniczył w Międzynarodowych Targach Produktów Regionalnych 

Green Week w Berlinie. 

W 2020 r. przy Centrum Przesiadkowym w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę” 

odbywały się plenerowe koncerty muzyczne, można było również zobaczyć wystawy 

fotograficzne. 

Jednym z większych przedsięwzięć 2020 r. była realizacja projektu „Swoje chwalicie, 

cudze poznacie”. Celem projektu było pokazanie wspólnych punktów powiatu pszczyńskiego 

z powiatem gołdapskim, wałbrzyskim, leskim, Białowieżą, powiatem zamojskim. Projekt 

zakończył się kilkoma ciekawymi odcinkami, które stały się wakacyjnymi propozycjami dla 

mieszkańców powiatów. Stworzono materiał turystyczny, pokazujący punkty styczne powiatu 

pszczyńskiego z wymienionymi regionami. Filmy dostępne na stronie powiatu  

W 2020 r. przyznano pierwsze Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla: 

• Doroty Brauntsch- Nogi – za projekt fotograficzny dokumentujący ceglane domy na 

pszczyńskiej wsi, zwieńczony wydaniem książki reporterskiej „Domy bezdomne”, 

Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2019 (wniosek złożony przez 

Miejsko- Powiatową Bibliotekę Publiczną  w Pszczynie);  

• Jana Łomozika – wiolonczelisty młodego pokolenia za wybitne osiągnięcia 

ogólnopolskie i międzynarodowe (wniosek złożony przez Zespół Państwowych Szkół 

Muzycznych w Żorach); 

• Renaty Zborowskiej – za znaczące dokonania w zakresie upowszechniania kultury, 

edukacji kulturalnej w powiecie pszczyńskim (wniosek złożony przez Pszczyńskie 

Centrum Kultury);  

• Jakuba Pieczki – za całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej na rzecz 

mieszkańców powiatu pszczyńskiego (wniosek złożony przez Stowarzyszenie „take 

tam…” im. Artystów Międzywojnia);  

• Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie – za 

Projekt „Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości”. Nagranie płyty CD „Kiedyś to były 

święta”- Muzyka wokalisty Czesława Mozila z uczniami Ogniska Muzycznego w 

Pszczynie (wniosek złożony przez Pszczyńskie Centrum Kultury) oraz za osiągnięcia 

http://www.powiat.pszczyna.pl/
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uczniów Ogniska Muzycznego w Pszczynie (wniosek złożony przez Radę Rodziców 

Ogniska Muzycznego w Pszczynie);  

• Zespołu Regionalnego Pszczyna – za dokumentowanie, popularyzację i prezentację 

folkloru Ziemi Pszczyńskiej (wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Pszczyńskiej); 

• Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Wiślanie” z Wisły Małej – za zajęcie I miejsca 

w 26. Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w 

Zebrzydowicach oraz reprezentowanie województwa śląskiego w Ogólnopolskim 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (wniosek 

złożony przez Szkołę Podstawową w Wiśle Małej). 

Od listopada 2014 r. działa Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, który od 2019 

roku mieści się w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie. W 2020 r. ze względu na epidemię 

punkt był zamknięty w okresie kwiecień – listopad. W punkcie obsłużono ok. 200 turystów, 

którym wydano nieodpłatnie ok. 250 materiałów promujących region. 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zrealizowano 8 zadań publicznych, na 

których cel Powiat Pszczyński przekazał łącznie 8 000,00 zł, w tym:  

1) 4 zadania zostały zrealizowane w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, wzięło w nich udział około 400 osób. Były to: 

• organizacja konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego 

„Karuzela z piosenkami” przez Fundację „nie Czekaj”; 

• organizacja projektu „Zostań w domu- realizacja zajęć w trybie online” przez 

Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej; 

• wydanie książki „Zbiór pieśni ludowych z Suszca” przez Związek Górnośląski Koło 

Suszec; 

• organizacja V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Polska jest piękna” 

przez „Przeciw Nicości”- Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława 

Wielomskiego. 

2) 4 zadania zostały zrealizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, wzięło w nich udział około 100 osób. Były to: 

• udział drużyny KS „Warszowice” w eliminacjach do Mistrzostw Polski par 

mieszanych; 

• udział drużyny piłkarskiej Koła Związku Górnośląskiego Suszec w lidze futsalu  

w Pszczynie; 
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• realizacja projektu „Seniorzy, aktywność to zdrowie” przez Stowarzyszenie 

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

• realizacja projektu „Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych” przez LKS Łąka. 

W 2020 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Pszczyńskiego: 

1) konkurs w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ze 

względu na wystąpienie epidemii udało się zrealizować tylko dwa zadania publiczne, na 

których cel przekazano 7 000 zł. W zadaniach wzięło udział 220 osób. Były to: 

•  projekt „Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu pszczyńskiego spędzania 

wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach związanych z dziedzictwem 

kulturalnym jak i przemysłowym w tym wyjazdach do teatrów” realizowany przez 

Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „Diablak” z Pszczyny; 

• projekt „Z tradycji czerpiemy siłę – czyli muzyczny początek wiosny w skansenie” 

realizowany przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o z 

Pszczyny. 

2) konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ze względu na 

wystąpienie epidemii udało się zrealizować 8 zadań publicznych, na których cel 

przekazano 24 300 zł. W zadaniach wzięło udział około 550 osób. Były to: 

• „Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez 

uprawianie wspinaczki”, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny 

„Diablak” z Pszczyny; 

• „Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie kung-fu 

wu shu”, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Budo” przy SP nr 2 w 

Pawłowicach; 

• „Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie ju-jitsu”, 

realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Budo” przy SP nr 2 w Pawłowicach; 

• „Organizacja Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim”, 

realizowanych przez Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „ Greg-Team” z Pszczyny; 

• „Wspomaganie rozwoju uzdolnień zawodników UKS Josieniec Radostowice”, zadanie 

realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Josieniec” Radostowice; 

• Organizacja zawodów sportowych „Halowy Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej” dla 

dzieci zamieszkujących powiat pszczyński, realizowanych przez Ludowy Klub 

Sportowy Znicz Jankowice; 
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• zorganizowanie zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez 

Uczniowski Klub Sportowy AVATAR; 

• „Sportowa wiosna”, zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy Iskra 

Pszczyna. 

3) konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa – ze względu na wystąpienie epidemii 

udało się zrealizować 2 zadania publiczne, na których cel przekazano 2 800 zł. W 

zadaniach wzięło udział około 150 osób. Były to: 

• „Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez 

uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych” realizowane przez Uczniowski 

Klub Sportowo – Turystyczny „Diablak” z Pszczyny; 

• „Trzydniowa wycieczka krajoznawcza na Jurę Krakowsko- Częstochowską osób 

niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowana przez Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pszczynie. 

Ogłoszono również otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania administracji rządowej  

z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. 

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: 

• uchwałą nr XVII/180/20 Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. udzielono dotacji  

w wysokości 20 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja w Łące na 

dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych z remontem 

elewacji kościoła pw. św. Mikołaja w Łące; 

• uchwałą nr XVII/181/20 Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. udzielono dotacji  

w wysokości 30 000 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach 

na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 14 stacji Drogi Krzyżowej  

w kościele pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach. 

14. Pomoc konsumentom 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie w roku 2020 udzielił 2 602 porady  

w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie wpłynęło 239 pisemnych 

wniosków o poradę, pomoc prawną, pomoc w sporządzeniu pisma oraz o podjęcie 

interwencji. W oparciu o złożone wnioski prowadzono 222 postępowania.  
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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. 

W 2020 r. skierowano 8 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 114 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z 

nieudzieleniem odpowiedzi na wystąpienie rzecznika. W 2 sprawach zawiadomiono organy 

ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę konsumentów. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie sporządził 5 zawiadomień do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, w sprawie podejrzenia stosowania w obrocie z konsumentami 

nieuczciwych praktyk rynkowych.  

Zadanie w zakresie informacji i edukacji konsumenckiej, ze względu na 

pandemię koronawirusa, realizowane było w sposób zasadniczo odbiegający od 

dotychczasowego tj. przede wszystkim na odległość. Ze względu na wprowadzone 

obostrzenia sanitarne, w tym zwłaszcza ograniczenie kontaktów bezpośrednich, 

zamknięcie szkół i zakaz organizowania zgromadzeń, w roku 2020 Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w Pszczynie nie uczestniczył w tradycyjnych spotkaniach  

z uczniami oraz seniorami. Pozostałe formy realizacji zadań w zakresie edukacji 

konsumenckiej pozostały bez zmian. 

W roku 2020r. odnotowano znaczący wzrost spraw dotyczących imprez turystycznych tj. 

przede wszystkim problemów związanych z bezkosztowym odstąpieniem od umowy o udział 

w imprezie turystycznej ze względu na epidemię SARS CoV-2, które dotyczyły m.in. 

dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych kosztów, braku zwrotu pełnych kosztów imprezy 

turystycznej, terminu na otrzymanie zwrotu pieniędzy, proponowanych voucherów, czy 

wreszcie problemów związanych z wypełnianiem wniosków do Turystycznego Funduszu 

Zwrotów. 

W zakresie sprzedaży, która w większym stopniu przeniosła się do sklepów 

internetowych, problemy konsumenckie, oprócz standardowych, dotyczyły form płatności 

(odmowy przyjęcia zapłaty gotówką, albo kartą) ważności kart podarunkowych/voucherów, 

znaczącego wzrostu cen produktów żywnościowych, kosmetycznych, maseczek i środków 

dezynfekujących. 

W zakresie usług zgłaszane problemy dotyczyły zmiany sposobu świadczenia usług ze 

względu na obostrzenia sanitarne, obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za 

dostosowanie do wymogów sanitarnych m.in. w gabinetach stomatologicznych, zaprzestania 
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świadczenia usługi/rozwiązania umowy, zmiany terminu jej wykonania. Spory te  

w większości dotyczyły działalności siłowni i klubów fitness. 

W zakresie usług edukacyjnych konsumenci zgłaszali problemy związane z 

zawieszeniem świadczenia usługi w wyniku lockdownu, otwarcia placówek w ramach 

odmrożenia gospodarki, czy zmiany w zakresie sposobu świadczenia usługi. Jednocześnie 

też odnotowano zapytania o sposoby rozliczenia opłat/czesnego za przedszkole czy żłobek. 

W roku 2020 częściej też zgłaszane były sprawy dotyczące odwołania rezerwacji w hotelu, 

rezerwacji restauracji, domów gościnnych/weselnych (odwołane ze względu na lockdown 

wesela i komunie) czy wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych 

oraz imprez plenerowych.  

15. Geodezja i gospodarka nieruchomościami 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w imieniu starosty 

pszczyńskiego prowadził Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny. W ramach obsługi 

wykonawców prac geodezyjnych przygotowano dokumentację dla 3943 zgłoszonych prac.  

W roku 2020 zweryfikowano i przyjęto do zasobu 3946 operatów technicznych będących 

wynikiem prac geodezyjnych. Przygotowano dokumenty dla 3750 wniosków o udostępnienie 

materiałów z ewidencji gruntów i budynków oraz dla 3277 wniosków o inne dokumenty.  

W ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 10547 zmian na podstawie aktów 

notarialnych, zawiadomień z sądów, decyzji administracyjnych, wniosków stron oraz innych 

dokumentów. W rejestrze numerycznej mapy zasadniczej zmodyfikowano 134 528 obiektów 

na podstawie dostarczonej przez firmy geodezyjne dokumentacji. W ramach narad 

koordynacyjnych uzgodniono usytuowanie dla 275 projektów sieci uzbrojenia terenu.  

W ramach ochrony gruntów rolnych wydano 229 decyzji administracyjnych oraz 325 

postanowień. 

W związku z prowadzeniem zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami 

wydano 189 decyzji dotyczących odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzone były prace dotyczące komunalizacji mienia 

powiatu i w ramach tych prac ujawniono w księgach wieczystych 246 decyzji 

potwierdzających prawo powiatu do nieruchomości oraz wydano 28 decyzji dotyczących 387 

działek oddając te nieruchomości w trwały zarząd jednostkom powiatowym. W ramach prac 

zleconych związanych z nadzorem nad majątkiem Skarbu Państwa prowadzono prace 

związane z regulacją prawa własności na rzecz województwa, powiatu, gmin, składano 

wnioski o komunalizację majątku Skarbu Państwa (83 wnioski dotyczące 281działek), 

sporządzano dokumentację dotyczącą służebności gruntowych, zasiedzenia nieruchomości, 
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obciążenia nieruchomości. W związku z nadzorem nad gruntami oddanymi w wieczyste 

użytkowanie wydano 390 zaświadczeń o przekształceniu praw użytkowania wieczystego  

w prawo własności oraz prowadzono 84 postępowania w sprawie aktualizacji opłat za 

użytkowanie wieczyste. Sporządzono i aktualizowano wykaz Krajowego Zasobu 

Nieruchomości, przygotowano deklaracje za podatek od nieruchomości. Wydano 60 

zezwoleń na wejścia w teren i dysponowanie nieruchomościami. Sporządzono 40 umów  

o dzierżawę gruntu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. 

IV. Informacja o stanie mienia powiatu 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Pszczyński był właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni 142,1402 ha oraz o łącznej wartości 44 148 302,06 zł (w tym 

zaliczono drogi powiatowe). W ciągu roku powierzchnia gruntów, co do których powiatowi 

przysługiwały prawa własności wzrosła o 27,7860 ha (o wartości 8 736 910 zł).  

W roku 2020 r. Powiatowi Pszczyńskiemu przysługiwały prawa użytkowania wieczystego 

gruntów o łącznej powierzchni 0,8997 ha, ich wartość wynosiła 337 029 zł. Ilość gruntów  

w trakcie roku nie zmieniła się. 

Powiat Pszczyński posiadał prawa własności budynków o łącznej powierzchni  

57 237 m2 i wartości 72 554 533,12 zł. W trakcie roku 2020 wartość budynków wzrosła  

o kwotę 869 071,85 zł. 

W 2020 r. Powiat Pszczyński podarował gminie Pszczyna nieruchomość o powierzchni 

0,3026 ha. Nie nabywał nieruchomości przez przeniesienie własności nieruchomości lub 

przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych albo oddanie ich 

w użytkowanie wieczyste. Powiat Pszczyński nabywał nieruchomości zajęte pod drogi 

powiatowe w wyniku stosownych decyzji administracyjnych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Pszczyński posiadał 38 801 udziałów  

o wartości 3 880 100 zł w spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli.  

Powiat posiada także 562 udziały o wartości 281 000 zł 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 2020 r. zatrudnione były 

153 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 150,0 etatów. W ciągu roku przeprowadzono 

nabór na 7 wolnych stanowisk urzędniczych powstałych w wyniku ruchów kadrowych 

związanych głównie z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron (m.in. ze 

względu na z przejściem pracowników na emeryturę) . 
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Pracownicy administracji samorządowej w  Powiatowym w Pszczynie oraz jednostkach 

organizacyjnych mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji między innymi poprzez: 

• udział w szkoleniach, seminariach oraz webinariach dotyczących zagadnień 

związanych ze zmieniającymi się rozporządzeniami czy ustawami – w 2020 roku 

pracownicy starostwa uczestniczyli łącznie w 62 wyżej wymienionych formach 

podnoszenia kwalifikacji (głównie on-line),  

• korzystanie ze studiów podyplomowych i/lub szkoleń dofinansowanych ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – z tej możliwości skorzystały  

2 osoby. 

Tabela nr 7: 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 
31.12.2020 r. 

Kształtowanie 
zatrudnienia 
w trakcie 
 2020 r. 

Udział pracowników w: 

szkoleniach 
indywidual-
nych 

szkoleniach 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
Szkole-
niowego 

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Pszczynie 

12,5 etatu 2 osoby  
zatrudnione, 
2 osoby 
zwolnione 

6 0 

2. Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Przystań” 

14,5 etatu 0 osób  
zatrudnionych, 
1 osoba 
zwolniona 

14 9 

3 Centrum Wsparcia 
Dziecka i Rodziny 
„Ostoja” 

6 etatów 1 osoba  
zatrudniona, 
1 osoba 
zwolniona 

6 6 

4. Organizator 
Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej 

9,5 etatów 0 osób 
zatrudnionych, 
0 osób 
zwolnionych 

11 0 

5. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pszczynie 

23 etatów 0 osób 
zatrudnionych,  
0 osób 
zwolnionych 

4 4 

6. Powiatowy Urząd 
Pracy w Pszczynie 

38 etatów 5 osób 
zatrudnionych, 
7 osób 
zwolnionych 

18 0 
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Lp. Jednostka 
organizacyjna Powiatu 
Pszczyńskiego 

Poziom 
zatrudnienia 
w przeliczeniu 
na pełne etaty 
stan na dzień 
31.12.2020 r. 

Kształtowanie 
zatrudnienia 
w trakcie 
 2020 r. 

Udział pracowników w: 

szkoleniach 
indywidual-
nych 

szkoleniach 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
Szkole-
niowego 

7. Powiatowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji  

11 etatów 2 osoby 
zatrudnione, 
1 osoba 
zwolniona 

3 0 

8. Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

24,5 etatu 0 osób 
zatrudnionych, 
1 osoba 
zwolniona 

23 0 

9. Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej  

9,19 etatu 8 osób  
zatrudnionych, 
21 osób 
zwolnionych 

2 0 

11. Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 

159,17 etatu 9 osób nowo- 
zatrudnionych, 
15 osób 
zwolnionych 

61 szkoleń brak 

12. Powiatowy Zespół 
Szkół nr 3 
Specjalnych 

84,44 etatu 0 osób 
zatrudnionych, 
0 osób 
zwolnionych 

108 0 

13. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Pszczynie 

56 etatów 11 osób 
zatrudnionych, 
0 osób 
zwolnionych 

44 0 

14. Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Ogólnokształcących 
w Woli 

20,43 etaty 2 osoby 
zatrudnione, 
1 osoba 
zwolniona 

7 0 

15. Samodzielny 
Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w 
Pszczynie 

4,75 etatu 1 osoba 
zatrudniona, 
1 osoba 
zwolniona 

2 0 

VI. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

W 2020 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła 70 uchwał. Sposób ich realizacji 

obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 8: Uchwały Rady Powiatu w roku 2020 

L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

  2020   

1. 29.01.2020 XV/163/20 ustanowienia 
Nagród Starosty 
Pszczyńskiego  
dla zawodników, 
trenerów i innych 
osób osiągających 
wysokie wyniki 
sportowe oraz 
zasad i trybu ich 
przyznawania 

30 września 2020 r. wręczone 
zostały Nagrody Starosty 
Pszczyńskiego za wysokie 
wyniki sportowe. Nagrodzono 
36 osób (w tym 29 
zawodników, 6 trenerów,  
1 działacza), które osiągnęły 
sukcesy sportowe, na różnych 
szczeblach, w różnych 
dyscyplinach. 

2. 29.01.2020 XV/164/20 zwolnienia  
z uiszczenia opłaty  
za wydanie dowodu 
rejestracyjnego 
mieszkańców 
Gminy Pawłowice 
objętych zmianą 
adresu, 
spowodowaną 
zmianą nazwy ulicy 
na terenie Gminy 
Pawłowice 

Udzielono zwolnienia z opłat  
za wydanie 6 dowodów 
rejestracyjnych. 

3. 29.01.2020 XV/165/20 przekazania 
środków 
finansowych dla 
Komendy 
Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w 
Pszczynie z 
przeznaczeniem  
na realizację 
zadania pn. 
„Inwestycje 
związane z 
zapewnieniem 
możliwości 
reagowania  
na zagrożenia 
występujące  
na terenie Powiatu 
Pszczyńskiego  
oraz poprawa 
zdolności 

30 stycznia 2020 r. podpisana 
została umowa dot. 
przekazania środków 
finansowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej  
w Pszczynie, z 
przeznaczeniem  
na inwestycje, związane  
z zapewnieniem możliwości 
reagowania na zagrożenia 
występujące na terenie powiatu 
pszczyńskiego 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

funkcjonalno-
technicznych 
komendy w tym 
zakresie” 

4. 29.01.2020 XV/166/20 ustalenia planu 
dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 
zatrudnionych  
w szkołach  
i placówkach 
oświatowych 
prowadzonych 
przez Powiat 
Pszczyński  
w 2020 roku 

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 313/62/20 z dnia 4 lutego  
2020 r., dokonano podziału 
środków dla poszczególnych 
szkół, które udzielają 
nauczycielom dofinansowania. 

5. 29.01.2020 XV/167/20 przystąpienia 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
do realizacji 
Programu „Asystent 
osobisty osoby 
niepełnosprawnej” 
edycja 2019-2020 
realizowanego ze 
środków Funduszu 
Solidarnościowego 

Trwa realizacja programu,  
w którym aktualnie uczestniczy  
5 osób niepełnosprawnych, 
posiadających znaczny stopień 
niepełnosprawności.  
Usługę asystenta pełni 1 osoba 
zatrudniona na umowę 
zlecenie. 

6. 29.01.2020 XV/168/20 zmiany uchwały  
nr XXXIX/307/18 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 28 marca 2018 
r. w sprawie 
przyjęcia 
Powiatowego 
Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej  
na lata 2018-2020 

W ramach zwiększonego 
rocznego limitu rodzin 
zastępczych zawodowych,  
w listopadzie 2020 r. zawarto 
umowę zlecającą prowadzenie 
rodzinnego domu dziecka,  
w którym umieszczone zostały 
dzieci. 

7. 29.01.2020 XV/169/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 271/56/20 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu.  

8. 29.01.2020 XV/170/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

9. 19.02.2020 XVI/171/20 utworzenia 
Branżowej Szkoły II 
stopnia  
w Pszczynie  
i włączenia jej  
do Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 
im. generała Józefa 
Bema w Pszczynie 

Z dniem 1 września 2020 r. 
utworzona została Branżowa 
Szkoła II stopnia, wchodząca  
w skład Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1. 

10. 19.02.2020 XVI/172/20 powierzenia Gminie 
Pawłowice zadania  
z zakresu 
utrzymania dróg 
publicznych 

30 marca 2020 r. podpisano 
porozumienie o powierzeniu 
gminie Pawłowice zadania  
z zakresu wykaszania poboczy 
dróg powiatowych  
na terenie tej gminy. 

11. 19.02.2020 XVI/173/20 uzupełnienia sieci 
Państwowego 
Monitoringu Jakości 
Powietrza  
o automatyczną 
stację pomiarową  
w Pszczynie  

Uchwałę wyrażającą poparcie  
dla wniosku stowarzyszenia  
„Nie dokarmiaj smoga”  
o uzupełnienie państwowej 
sieci monitoringu jakości 
powietrza o automatyczną 
stację pomiarową w Pszczynie, 
przekazano Głównemu 
Inspektorowi Ochrony 
Środowiska w Warszawie.  
W odpowiedzi przesłanej przez 
Departament Monitoringu 
Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska odniesiono się do 
kwestii, związanych  
z pomiarem zanieczyszczeń 
powietrza, prowadzonych 
metodą manualną. Wskazano 
również na przepisy 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska określające 
minimalną liczbę stałych 
punktów pomiarowych w danej 
strefie zaznaczając, że liczba 
stanowisk pracujących w strefie 
śląskiej (w tym powiat 
pszczyński) jest wyższa niż 
minimalna.  
W opinii Inspektoratu ilość 
stanowisk pomiarowych do 
oceny jakości powietrza w 
województwie śląskim jest 
wystarczająca,  



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 112 

 

L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 
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uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

w świetle obowiązujących 
przepisów prawa i umożliwia 
wykonanie prawidłowej 
diagnozy stanu jakości 
powietrza. 

12. 19.02.2020 XVI/174/20 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 

Od 10 marca 2020 r. 
obowiązują zmienione 
wysokości stawek  
za zajęcie pasa drogowego. 

13. 19.02.2020 XVI/175/20 zmiany uchwały  
nr XIX/153/19 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. 

14. 19.02.2020 XVI/176/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 326/64/20 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

15. 19.02.2020 XVI/177/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

16. 22.04.2020 XVII/178/20 delegowania 
radnych Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
do składu Komisji 
Bezpieczeństwa  

Zarządzeniem Starosty 
Pszczyńskiego z dnia 25 maja 
2020 r. powołana została 
Komisja Bezpieczeństwa i 
Porządku na kadencję 2020-
2023, w skład której wchodzą 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

i Porządku  
na kadencję  
2020-2023 
 

radni delegowani przez Radę 
Powiatu Pszczyńskiego. 
 

17. 22.04.2020 XVII/179/20 określenia zadań,  
na które przeznacza 
się w 2020 roku 
środki 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznane 
powiatowi w 2020 roku, 
wydatkowane są na realizację 
zadań określonych w uchwale. 
 

18. 22.04.2020 XVII/180/20 udzielenia dotacji 
celowej  
na dofinansowanie  
prac 
konserwatorskich  
i robót budowlanych 
związanych  
z remontem 
elewacji kościoła  
pod wezwaniem  
św. Mikołaja w Łące  

Na podstawie umów z 30 
kwietnia i 27 maja 2020 r. 
przekazano dotacje (w łącznej 
kwocie 50 000 zł) na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich i 
restauratorskich 14 stacji Drogi 
Krzyżowej w kościele pw. św. 
Katarzyny w Pielgrzymowicach 
oraz prac konserwatorskich i 
robót budowlanych, 
związanych z remontem 
elewacji kościoła pw. św. 
Mikołaja w Łące. 

19. 22.04.2020 XVII/181/20 udzielenia dotacji 
celowej na 
dofinansowanie 
prac 
konserwatorskich  
i restauratorskich  
14 stacji Drogi 
Krzyżowej w 
kościele pw.  
św. Katarzyny  
w Pielgrzymowicach 

 

20. 22.04.2020 XVII/182/20 zmiany Uchwały  
nr XV/163/20 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 29 stycznia 
2020 r.  
w sprawie 
ustanowienia 
Nagród Starosty 
Pszczyńskiego  
dla zawodników, 
trenerów i innych 

W związku z dokonaną zmianą  
w 2020 roku, wnioski  
o przyznanie Nagród Starosty 
Pszczyńskiego za wysokie 
wyniki sportowe, składane były 
w wydłużonym terminie (do 
dnia 15 czerwca). 
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podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

osób osiągających 
wysokie wyniki 
sportowe oraz 
zasad i trybu  
ich przyznawania  

21. 22.04.2020 XVII/183/20 zmiany Uchwały  
nr XV/165/20 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 29 stycznia 
2020 r. w sprawie 
przekazania 
środków 
finansowych  
dla Komendy 
Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w 
Pszczynie z 
przeznaczeniem  
na realizację 
zadania pn. 
„Inwestycje 
związane  
z zapewnieniem 
możliwości 
reagowania  
na zagrożenia 
występujące  
na terenie Powiatu 
Pszczyńskiego  
oraz poprawa 
zdolności 
funkcjonalno-
technicznych 
komendy  
w tym zakresie” 

Podpisany został aneks do 
umowy przekazującej środki 
finansowe dla KP PSP w 
Pszczynie, z przeznaczeniem  
na wydatki bieżące, 
obejmujące zapewnienie 
możliwości reagowania na 
zagrożenia występujące na 
terenie Powiatu oraz poprawę 
zdolności funkcjonalno-
technicznych Komendy w tym 
zakresie. 

22. 22.04.2020 XVII/184/20 rozpatrzenia skargi 
na działalność 
Naczelnika 
Wydziału Geodezji, 
Kartografii  
i Gospodarki 
Nieruchomościami  
w Starostwie 
Powiatowym  
w Pszczynie z dnia 
30 stycznia 2020 r.  

Pismem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z 27 kwietnia 2020 r. 
poinformowano Skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi. 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 
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podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

23. 22.04.2020 XVII/185/20 zaciągnięcia 
kredytu 
długoterminowego  
w 2020 roku  

W dniu 22 czerwca 2020 r. 
podpisana została umowa  
na zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 
2 900 000 zł z bankiem 
wyłonionym po 
przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

24. 22.04.2020 XVII/186/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 372/74/20 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

25. 22.04.2020 XVII/187/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

26. 27.05.2020 XVIII/188/20 ustanowienia 
corocznych Nagród 
Starosty 
Pszczyńskiego  
za osiągnięcia  
w dziedzinie 
twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania  
i ochrony kultury   

11 września 2020 r. 
uhonorowano osoby 
przyczyniające się  
do upowszechniania kultury  
na naszym terenie, przyznając  
7 Nagród Starosty 
Pszczyńskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury.  

27. 27.05.2020 XVIII/189/20 przekazania 
środków 
finansowych  
na 
współfinansowanie 
zakupu samochodu 
służbowego w 
wersji 
nieoznakowanej  
dla Komendy 
Powiatowej Policji  
w Pszczynie  
w ramach akcji 
„sponsoring” 

Zgodnie z umową z 
1 czerwca 2020 r. przekazana 
została kwota 42 500 zł,  
na współfinansowanie zakupu 
samochodu służbowego  
dla Komendy Powiatowej Policji  
w Pszczynie. 

28. 27.05.2020 XVIII/190/20 przekazania 
środków 
finansowych  
na nagrody  
dla policjantów  
z Komendy 
Powiatowej Policji  

Na podstawie porozumienia  
z 1 czerwca 2020 r. 
przekazano środki finansowe  
w kwocie 5 000 zł na nagrody  
dla funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji  
w Pszczynie. 
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w Pszczynie  
za szczególne 
osiągnięcia w 
służbie 

29. 27.05.2020 XVIII/191/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok  

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 386/79/20, wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

30. 27.05.2020 XVIII/192/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 
 

31. 24.06.2020 XIX/193/20 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. 

32. 24.06.2020 XIX/194/20 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. 
 

33. 24.06.2020 XIX/195/20 absolutorium  
dla Zarządu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu  
za 2019 rok 

 

34. 24.06.2020 XIX/196/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 397/84/20 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

35. 24.06.2020 XIX/197/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
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Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

36. 24.06.2020 XIX/198/20 zgłoszenia 
propozycji nadania 
nazwy „Ronda 
powiatów 
partnerskich” 
skrzyżowaniu dróg 
typu „rondo”, 
zlokalizowanego  
na terenie Gminy 
Pszczyna, u zbiegu 
ulic Cieszyńskiej, 
Zdrojowej (droga 
powiatowa)  
i Sznelowiec (droga 
powiatowa) 

Uchwała przekazana została 
Radzie Miejskiej w Pszczynie  
oraz burmistrzowi Pszczyny. 

37. 19.08.2020 XX/199/20 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. 

38. 19.08.2020 XX/200/20 dokonania oceny 
sytuacji 
ekonomiczno-
finansowej 
Samodzielnego 
Publicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  
w Pszczynie  
za 2019 rok 

W oparciu o przedstawiony 
raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za 2019 rok, 
dokonano oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej tej 
jednostki. 

39. 19.08.2020 XX/201/20 zawarcia 
porozumienia  
z gminami Kobiór, 

22 września, 7 października  
i 22 października 2020 r. 
podpisano porozumienia 
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Pawłowice, Suszec, 
w zakresie 
zimowego 
utrzymania dróg 
powiatowych 

określające warunki realizacji 
przez gminy Kobiór, Pawłowice  
i Suszec zadań z zakresu 
zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.   

40. 19.08.2020 XX/202/20 wyrażenia 
stanowiska wobec 
planów spółki 
Centralny Port 
Komunikacyjny  
Sp. z o.o. w 
zakresie inwestycji 
kolejowych na 
terenie Powiatu 
Pszczyńskiego 
dotyczących 
nowych linii kolei 
dużych prędkości 

Uchwała przekazana została 
spółce Centralny Port 
Komunikacyjny oraz posłom  
na Sejm RP z terenu powiatu. 

41. 19.08.2020 XX/203/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 422/91/20 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

42. 19.08.2020 XX/204/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

43. 19.08.2020 XX/205/20 udzielenia dotacji 
celowej dla 
Centrum 
Przedsiębiorczości 
CP sp. z o.o. z 
przeznaczeniem  
na dofinansowanie 
zadania 
inwestycyjnego  
pn. „Zakup sprzętu 
dla septycznego 
bloku operacyjnego  
i porodowego w 
celu walki z 
rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-
CoV-2 w Szpitalu 
Powiatowym 
w Pszczynie – 
Centrum 

Podpisana została umowa 
określająca szczegółowe 
warunki udzielenia dotacji 
spółce Centrum 
Przedsiębiorczości oraz jej 
rozliczenia. Zgodnie z sugestią 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, dokonano 
zmiany w treści niniejszej 
uchwały, poprzez wskazanie 
maksymalnej wysokości 
dotacji, jako kwoty udzielonej 
dotacji. Uchwałą Rady Powiatu  
z dnia 25 listopada 2020 r., 
określono ostateczną kwotę 
dotacji wynikającą  
z rozstrzygnięcia 
przetargowego. 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

Przedsiębiorczości 
CP Sp. z o.o.” 

44. 23.09.2020 XXI/206/20 zmiany Uchwały  
nr XX/205/20 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 19 sierpnia 
2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji 
celowej dla 
Centrum 
Przedsiębiorczości 
CP sp. z o.o.  
z przeznaczeniem  
na dofinansowanie 
zadania 
inwestycyjnego  
pn. „Zakup sprzętu 
dla septycznego 
bloku operacyjnego  
i porodowego w 
celu walki z 
rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-
CoV-2 w Szpitalu 
Powiatowym  
w Pszczynie -
Centrum  
Przedsiębiorczości 
CP Spółka  
z ograniczoną 
odpowiedzialnością” 

 

45. 23.09.2020 XXI/207/20 uchylenia Uchwały  
nr XXXI/263/13 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 28 sierpnia 
2013 r. w sprawie 
zwolnienia 
dyrektora szkoły  
z realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin 
zajęć 
dydaktycznych 

W związku z uchyleniem 
uchwały zwalniającej dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Woli  
z realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, osoba pełniąca 
obecnie obowiązki dyrektora 
szkoły, realizuje zajęcia 
dydaktyczne w ramach 
określonego pensum. 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

46. 23.09.2020 XXI/208/20 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie 
Pszczyna  
do przedsięwzięć 
polegających  
na usuwaniu  
i unieszkodliwianiu 
odpadów 
zawierających 
azbest z terenu 
gminy Pszczyna 

Podpisana została umowa  
dot. przekazania gminie 
Pszczyna pomocy finansowej, 
w kwocie 12 000 zł, do 
przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających 
azbest. 

47. 23.09.2020 XXI/209/20 udzielenia pomocy 
finansowej 
Powiatowi 
Cieszyńskiemu  
na dofinansowanie 
wydatku 
związanego z 
zakupem 
oprzyrządowania  
do wykonywania 
oznaczeń w 
kierunku 
wykrywania 
koronawirusa  
SARS-CoV-2 

24 września 2020 r. podpisano 
umowę, określającą warunki 
udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi cieszyńskiemu. 

48. 23.09.2020 XXI/210/20 udzielenia pomocy 
finansowej 
Powiatowi 
Przemyskiemu  
z przeznaczeniem  
na usunięcie 
zniszczeń 
powstałych w 
wyniku nawałnicy 

Przygotowana została umowa, 
określająca warunki udzielenia 
pomocy finansowej na 
usunięcie zniszczeń, 
powstałych na terenie powiatu 
przemyskiego w wyniku 
nawałnicy. 

49. 23.09.2020 XXI/211/20 określenia zadań, 
 na które 
przeznacza się w 
2020 roku środki 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

W ramach środków 
zaplanowanych na realizację 
zadań wynikających z ustawy  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, 
dokonano przeniesienia,  
z przeznaczeniem na szkolenie 
dla osób z 
niepełnosprawnościami  
oraz rehabilitację społeczną 
(zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze). 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

50. 23.09.2020 XXI/212/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 452/96/20 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

51. 23.09.2020 XXI/213/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020 – 2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

52. 21.10.2020 XXII/214/20 wysokości opłat  
za usunięcie  
i przechowywanie 
statków lub innych 
obiektów 
pływających w 2021 
roku 

Na podstawie podpisanej 
umowy, wykonanie zadania, 
związanego z usuwaniem i 
przechowywaniem statków lub 
innych obiektów pływających, 
powierzono Miejskiemu 
Ośrodkowi Rekreacji  
i Sportu. 

53. 21.10.2020 XXII/215/20 wskazania 
kandydata do Rady 
Muzeum 
Zamkowego  
w Pszczynie 

Pismem z dnia 26 października 
2020 r. poinformowano 
Marszałka Województwa 
Śląskiego, iż kandydatem 
Powiatu Pszczyńskiego do 
Rady Muzeum Zamkowego 
pozostaje Paweł Sadza, 
uczestniczący dotychczas  
w pracach Rady. 

54. 21.10.2020 XXII/216/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 469/100/20 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

55. 21.10.2020 XXII/217/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

56. 25.11.2020 XXIII/218/20 zmiany Uchwały  
nr XX/205/20 Rady 
Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 19 sierpnia 
2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji 
celowej dla 
Centrum 
Przedsiębiorczości 
CP sp. z o.o.  
z przeznaczeniem  
na dofinansowanie 
zadania 

W uchwale zmieniającej 
uchwałę Rady Powiatu o 
udzieleniu dotacji dla spółki 
Centrum Przedsiębiorczości  
na dofinansowanie zakupu 
sprzętu dla septycznego bloku 
operacyjnego i porodowego  
w Szpitalu w Pszczynie, 
określono ostateczną kwotę 
dotacji, wynikającą z 
rozstrzygnięcia przetargowego. 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

inwestycyjnego  
pn. „Zakup sprzętu 
dla septycznego 
bloku operacyjnego  
i porodowego w 
celu walki z 
rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-
CoV-2 w Szpitalu 
Powiatowym  
w Pszczynie – 
Centrum 
Przedsiębiorczości 
CP Sp. z o.o.” 

57. 25.11.2020 XXIII/219/20 Programu 
Współpracy 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
z Organizacjami 
Pozarządowymi  
oraz innymi 
podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego  
na 2021 r. 

W ramach współpracy  
z organizacjami 
pozarządowymi, ogłoszony 
został konkurs 
na realizację zadań z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego, wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej oraz turystyki  
i krajoznawstwa. Na podstawie 
uchwał Zarządu Powiatu z 
23 lutego 2021 r. zlecono 
powyższe zadania, 
przeznaczając na ich 
finansowanie środki  
w łącznej kwocie 61 000 zł. 

58. 25.11.2020 XXIII/220/20 ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie  
i przechowywanie 
pojazdów  
oraz wysokości 
kosztów w 
przypadku 
odstąpienia  
od usunięcia 
pojazdu  
w roku 2021 

W oparciu o ustalone stawki, 
pobierane są opłaty za 
usunięcie pojazdów z dróg  
i ich przechowywanie. 

59. 25.11.2020 XXIII/221/20 zmiany Uchwały  
nr XVIII/188/20 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 27 maja 2020 
r. w sprawie 
ustanowienia 

Zgodnie ze zmienionym 
regulaminem przyznawania 
nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszechniania 
kultury, w kolejnych latach, 
nagradzane będą osoby 
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L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

corocznych Nagród 
Starosty 
Pszczyńskiego 
za osiągnięcia  
w dziedzinie 
twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania  
i ochrony kultury  

przyczyniające się  
do upowszechniania kultury  
na naszym terenie. 

60. 25.11.2020 XXIII/222/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok  

Uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 497/105/20 wprowadzone 
zostały zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu. 

61. 25.11.2020 XXIII/223/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich.  

62. 16.12.2020 XXIV/224/20 przyjęcia 
Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2021-2030 

Zgodnie z Wieloletnią 
Prognozą Finansową, 
realizowane są przedsięwzięcia 
wieloletnie. 

63. 16.12.2020 XXIV/225/20 budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2021 rok 

Uchwałą Zarządu Powiatu z 
5 stycznia 2021 r. dokonano 
podziału budżetu na działy, 
rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
dochodów i wydatków oraz  
na poszczególne jednostki 
budżetowe i komórki 
organizacyjne Starostwa 
Powiatowego w Pszczynie.  

64. 16.12.2020 XXIV/226/20 ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  
na terenie powiatu 
pszczyńskiego  
na rok 2021 

Od 1 stycznia 2021 r. 
obowiązuje ustalony niniejszą 
uchwałą rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu oraz 
harmonogram dyżurów 
nocnych na 2021 rok. 

65. 16.12.2020 XXIV/227/20 udzielenia zgody  
na darowiznę 
nieruchomości 
położonej w obrębie 
ewidencyjnym 
Pszczyna, gmina 
Pszczyna 

Podejmowane są czynności 
niezbędne w celu podpisania 
umowy notarialnej darowizny 
nieruchomości na rzecz gminy 
Pszczyna. 



   Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020 

 

 124 

 

L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer  
uchwały 

Przedmiot 
podjęcia uchwały 
(dotyczy/w 
sprawie) 

Sposób realizacji uchwały 

66. 16.12.2020 XXIV/228/20 określenia zadań,  
na które przeznacza 
się w 2020 roku 
środki 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

W ramach środków 
zaplanowanych na realizację 
zadań, wynikających z ustawy  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, 
dokonano przeniesienia na 
dofinansowanie do 
przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych. 

67. 16.12.2020 XXIV/229/20 określenia zadań,  
na które przeznacza 
się w 2021 roku 
środki 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Zaliczkowo przekazane środki 
PFRON, przeznaczone zostały  
na finansowanie kosztów 
funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze, dofinansowanie 
uczestnictwa osób  
z niepełnosprawnościami w 
turnusach rehabilitacyjnych. 

68. 16.12.2020 XXIV/230/20 zmiany uchwały  
nr XXIII/222/20 
Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z 
dnia 25 listopada 
2020 r.  
w sprawie zmian 
budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Uchwałą skorygowany został 
załącznik nr 4 w uchwale Rady 
Powiatu z dnia 25 listopada 
2020 r. dot. zmian budżetu 
Powiatu Pszczyńskiego  
na 2020 rok. 

69. 16.12.2020 XXIV/231/20 zmian budżetu 
Powiatu 
Pszczyńskiego  
na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu nr 508/109/20, 
wprowadzone zostały zmiany  
w planie dochodów i wydatków 
budżetu. 

70. 16.12.2020 XXIV/232/20 zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Pszczyńskiego  
na lata 2020-2027 

Dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich. 

VII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

W powiecie pszczyńskim w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne:  
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• Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023, 

• Strategia Oświatowa Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2020, 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pszczyńskim na lata 

2016-2023, 

• Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie,  

• Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2018-2020, 

• Powiatowy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 

• Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2024, 

• Program współpracy Powiatu Pszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

• Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Pszczyńskiego. 

Informacje o sposobie realizacji programów i strategii w 2020 roku zostały ujęte  

w poniższych tabelach: 

Tabela nr 9: 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, 

• wzmocnienie jakości i efektywności systemu edukacji,  
• 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 2020 r. 

• modernizacja infrastruktury drogowej,  
• doposażenie bazy oświatowej, 
• rozwój kształcenia zawodowego i praktycznego,  
• wzrost kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
• promocja powiatu pszczyńskiego, 
• współpraca międzynarodowa, 
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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”. 
• 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). 

Najważniejsze 
działania 
podejmowane  
w 2020 r. 

• szereg działań, w tym także dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych, związanych ze zwalczaniem skutków pandemii 
koronawirusa (wsparcie dla przedsiębiorców, zakup sprzętu do 
zdalnej nauki oraz środków ochrony, doposażenie Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie); 

• podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów w ramach realizowanych 
projektów unijnych (wykaz zamieszczono w rozdziale III.4. 
Pozyskane środki zewnętrzne w 2020 roku),  

• 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 spółki Centrum Przedsiębiorczości 
oraz ze środków Województwa Śląskiego i Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

• współpraca międzynarodowa z partnerami z Czech i Niemiec 
• realizacja aktywnej polityki rynku pracy powiatu finansowanej 

ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na którą przeznaczono 45 008 678,14 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 876 800,00 zł. 

• promocja doradztwa zawodowego i poradnictwa poprzez ścisłą 
współpracę z oświatą szkolną oraz organizację „Powiatowego 
Tygodnia Kariery”, przeprowadzenie Barometru Zawodów  
w powiecie pszczyńskim,  

• wsparcie pracodawców poprzez realizację tarczy 
antykryzysowej. 
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Tabela nr 10: 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 2020 r. 

• tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zdolności i  

zainteresowań oraz umożliwiających  wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów szkół  powiatowych, 

• wspieranie nauczycieli szkół i placówek oświatowych  

w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, 

• realizacja zadań remontowych podnoszących standardy 

wyposażenia, 

• realizacja projektów oświatowych , których celem jest 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego jak również 

umożliwienie dalszego rozwoju i modernizacji bazy 

dydaktycznej wraz z doposażeniem w nowoczesny sprzęt  

i pomoce dydaktyczne 

Najważniejsze 
działania 
podejmowane  
w 2020 r. 

• tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zdolności i 

zainteresowań uczniów, zaangażowanie szkół w działania 

innowacyjne kontynuowanie programu stypendialnego 

wspierającego uczniów osiągających sukcesy w konkursach  

i olimpiadach, 

• uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących brali udział w 

projekcie Erasmus+ „Nie martw się, bądź zdrowy”, 

• uczniowie Powiatowego Zespół Szkół nr 1 w ramach projektu 

„Większe umiejętności-lepsza praca” brali udział w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym na rynku pracy w Niemczech  

i Hiszpanii, 

• uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w ramach 

projektów „Nowe cele, nowe szanse” i „Fabryka młodych 
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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”. 

profesjonalistów” nabyli nowe umiejętności podczas odbywania 

miesięcznego stażu w Czechach, Słowacji, Portugalii i 

Niemczech,  

• organizacja Powiatowego Tygodnia Kariery, we współpracy 

szkół z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie, 

• Poradnia Psychologoiczno-Pedagogiczna realizowała szereg 

zadań z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

wspierała placówki oświatowe z terenu całego powiatu w 

rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z czasu 

pandemii, realizowała również zadania z zakresu kształtowania 

kompetencji kluczowych uczniów, 

• w ramach projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem 

Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II” 

utworzono pracownię kształcenia zawodowego w Powiatowym 

Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie poprzez przeprowadzenie prac 

budowlanych i instalacyjnych oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia, służącego do praktycznej nauki zawodu na 

kierunkach: cukiernik oraz zawodach pokrewnych tj.: kucharz, 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyremontowano 

także klatkę schodową, korytarz oraz toaletę dla osób 

z niepełno sprawnościami, 

• w warsztatach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Pszczynie powstała nowoczesna pracownia programowania 
na potrzeby uczniów  kształcących się w zawodach: technik 
programista, technik mechanik oraz technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, 

• Powiat Pszczyński w ramach wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów, mając na celu zapewnienie dostępu do 
urządzeń z mobilnym Internetem pozyskał na ten cel 
maksymalne dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł z programu 
„Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

• Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie w kwocie 80 tys. 

zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na doposażenie oraz poprawę standardu kuchni i jadalni w 

Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie. 
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Tabela nr 11: Informacje o sposobie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

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 2020 r. 

W 2020 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 
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Tabela nr 12: Informacje o sposobie realizacji powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Nazwa dokumentu Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Tryb i data   Uchwała nr XVI/130/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 30 marca 2016 r. 

Podstawowe 

założenia 

Celem głównym programu jest  zwiększenie na terenie 
Powiatu Pszczyńskiego skuteczności działań podejmowanych 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wyznaczone cele 

działania  

• podejmowanie działań profilaktycznych oraz upowszechnianie 
wiedzy związanej z przemocą domową; 

• udzielanie kompleksowego wsparcia osobom doznającym  
przemocy w rodzinie; 

• zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc  
w rodzinie; 

• podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 
realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2020 r. 

• rozpowszechniano broszurę ,,Razem przeciw przemocy  
w rodzinie”; 

• udzielano poradnictwa socjalnego, psychologicznego  
i prawnego osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 
zapewniono czasowego wsparcia w formie mieszkania 
chronionego; 

• zbierano informacje na temat zjawiska przemocy  
w rodzinie na terenie powiatu pszczyńskiego; 

• aktualizowano na stronie internetowej PCPR informacje  
o możliwościach pomocy i wsparcia oferowanego dla osób 
doznających przemocy. 

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. 

Wyznaczone cele 

działania  

• zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,  
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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. 

• zwiększenie możliwości wykonywania pracy zawodowej przez 
osoby z niepełnosprawnościami, 

• zwiększenie dostępności do rehabilitacji, pomocy 
terapeutycznej, 

• przystosowanie środowiska lokalnego do potrzeb osób  
z niepełnosprawnosciami, 

• wsparcie osób starszych, poprawa ich zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz zwiększenie ich udziału w życiu 
społecznym. 

Najważniejsze 

działania 

podejmowane  

w 2020 r. 

• 41 osób otrzymało dofinansowanie w ramach likwidacji barier 
w aktywizacji zawodowej i społecznej, 

• 179 osób otrzymało pomoc w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, 

• 20 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym, 

• informowano osoby z niepełnosprawnościami i starsze  
o prawach i uprawnieniach, 

• zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające 
funkcjonowanie 12 osobom z niepełnosprawnościami, 

• udzielono dofinansowania 10 osobom do likwidacji barier 
technicznych oraz 6 w komunikowaniu się, 

• 319 osób otrzymało dofinansowanie do zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny oraz środki ortopedyczne, 

• 124 osoby otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

• w celu zapewnienia większej mobilności i możliwości 
rehabilitacji osobom z niepełnosprawnościami i starszym 
prowadzona jest wypożyczalnia rowerów trójkołowych  
i sprzętu rehabilitacyjnego przy Starostwie Powiatowym  
w Pszczynie. Dwa dodatkowe rowery udostępniono do 
krótkoterminowego wypożyczenia przy Centrum 
Przesiadkowym.  

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 
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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. 

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 2020 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 

podejmowane w 
2020 r. 

• przedstawienie Radzie Powiatu „Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego w okresie od 1 
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku”, 

• wymiana urządzeń grzewczych w obiektach powiatu na 
ekologiczne oraz termomodernizacja obiektów powiatowych, 

• dbałość o tereny zieleni wokół obiektów powiatu i przy drogach 
powiatowych (nowe nasadzenia drzew), 

• 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), 

• montaż czujników do monitorowania stanu jakości powietrza 
atmosferycznego pod względem pyłu zawieszonego PM 10, PM 
2,5 i PM 1,0 oraz ozonu (tzw. ekosłupki zostały zamontowane 
przy budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, POSiR-u  
i PZS nr 2 w Pszczynie) 

• prowadzenie edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych 
powiatu (prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży). 
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Tabela nr 15: Informacje o sposobie realizacji Programu współpracy Powiatu Pszczyńskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Nazwa dokumentu Program współpracy Powiatu Pszczyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Tryb i data Uchwała nr XII/139/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
30  października 2019 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 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizacja założeń 
przyjętych w 
dokumencie wg 
stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r. 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
• turystyka i krajoznawstwo, 
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
• wspieranie osób z niepełnosprawnościami, 
• wspieranie działań na rzecz środowiska naturalnego, 

• działalność na rzecz promocji zatrudnienia, integracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
zawodowym.  

Najważniejsze 
działania 
podejmowane w 
2020 r. 

W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Powiat Pszczyński zrealizował: 

• 12 zadań w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, 

• 6 zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, 

• 2 zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 
• 2 zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
• 2 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 
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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. 
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).  

Realizacja założeń 
przyjętych w 
dokumencie wg 
stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r. 

• od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa umowa na obsługę 
dwóch z pięciu powiatowych linii, które zostały ujęte w planie 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego tj.  linii: U-1, U- 2 
na okres 4,5 roku, 

• 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 2020 r. , 
poz. 1944) został kolejny raz przesunięty nowelizacją ustawy 
z dnia 4 listopada 2020 r. na koniec 2021 roku), 

• współfinansowanie linii: Pszczyna – Kobiór, której 
organizatorem jest wójt gminy Kobiór,rzygotowanie do 
rozpoczęcia procedury w celu wyłonienia operatora do 
obsługi linii: U-4 w 2021 r. (w związku z nagłą rezygnacją 
dotychczasowego przewoźnika komercyjnego)  

VIII. Informacje pozostałe 

1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 Powiat Pszczyński w 2020 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 2020 r. Powiat Pszczyński realizował trzy projekty, na które pozyskał środki 

za pośrednictwem Subregionu Centralnego („Budowa zintegrowanego Centrum 

Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, „Praktyczna 

nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”, 

Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy 

oświatowej”).  

Starosta pszczyński uczestniczyła w posiedzeniach Konwentu Powiatów Województwa 

Śląskiego, podczas których przyjmowano ważne dla naszego regionu stanowiska, dotyczące 

m.in. pilnego podjęcia działań zmierzających do finansowania budowy węzła drogowego na 
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skrzyżowaniu DK1 z DW 933 tj. ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie (podczas 

konwentu, który odbył się w styczniu 2020 r. w sali sesyjnej pszczyńskiego starostwa); 

skutecznych działań związanych z pandemią, a zwłaszcza zabezpieczenia odpowiedniej 

ilości miejsc w szpitalach dla mieszkańców województwa z COVID czy sytuacji szpitali 

powiatowych. 

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 2020 r. odbyło się pięć 

posiedzeń, w których brali udział: starosta pszczyński, burmistrz Pszczyny oraz wójtowie 

gmin: Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pawłowice, Kobiór, Miedźna oraz zaproszeni goście,  

w tym parlamentarzyści. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, część posiedzeń odbyła 

się online.  Podczas konwentów w 2020 r. omawiano aktualną sytuację Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie, rozmawiano o współpracy w zakresie przekazania środków przez 

gminy na sprzęt dla placówki, kontynuowane były również rozmowy związane z przejęciem 

przez gminy części udziałów w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej 

szpital, by było możliwe wsparcie bieżącej działalności placówki przez gminy. Równolegle 

wypracowywany był projekt umowy dotyczący przejęcia części udziałów w spółce przez 

gminy. Włodarze przyjęli stanowisko w sprawie wariantów tras kolejowych dużych szybkości 

zawartych w dokumencie „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Portu 

Komunikacyjnego” (SSL). Wystosowali także apel do mieszkańców o zachowanie 

szczególnej ostrożności w związku z rosnącą liczbą stwierdzonych zakażeń koronawirusem. 

Poruszali problematykę złej jakości powietrza, rozwiązywania problemów uzależnień, 

omawiali wspólne projekty planowane do zgłoszenia do Krajowego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji.  

W 2020 roku kontynuowane było partnerstwo z Powiatem Anhalt-Bitterfeld. 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

• styczeń - udział Powiatu Pszczyńskiego wraz partnerskim powiatem Anhalt- Bitterfeld 

w Międzynarodowych Targach Produktów Regionalnych  Green Week w Berlinie,  

• Wrzesień 2020 - rozpoczęcie realizacji projektu „FAMILIES - future abilities for 

families in rural European communities"- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pszczynie  i powiat Anhalt-Bitterfeld . 

W 2020 roku Powiat Pszczyński kontynuował współpracę z wieloma instytucjami, 

jednostkami, organizacjami, działającymi w skali powiatu, województwa czy kraju –  

w ograniczonym zakresie, dostosowanym do sytuacji pandemii. W tym m.in.: 
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• współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z Regionalną Izbą Gospodarczą 

w Katowicach przy realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców powiatu 

pszczyńskiego,  

• 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) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie edukacji zawodowej, rozwoju 

rynku pracy i zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości, 

d) promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących promocji edukacji 

zawodowej i rozwojowi rynku pracy, 

e) aktywna promocję działań na forum regionalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym, 

f) promowanie współpracy różnych instytucji i organizacji  

w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości oraz 

zasobów ludzkich, 

g) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do przeciwdziałania 

bezrobociu, promocji zatrudnienia i lokalnego rozwoju gospodarczego.  

2.  Powiat w konkursach i publikacjach 

W 2020 roku Powiat Pszczyński otrzymał następujące nagrody, wyróżnienia  

i tytuły:  

1. Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Śląskiego  

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie zostało wyróżnione w konkursie 

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020. Wyróżnienie 

marszałka województwa zostało przyznane w kategorii przestrzeń publiczna. 

Inwestycja została zrealizowana w sąsiedztwie dworca kolejowego, gdzie powstał 

obiekt obsługi podróżnych, stanowiska autobusowe, parking dla samochodów i 

rowerów, przebudowano także układ komunikacyjny tej części miasta. Budowa 

centrum przesiadkowego oraz prowadzący do niego układ drogowy kosztowały 

ponad 17,8 mln zł. Niemal 15,2 mln zł to środki, które Powiat Pszczyński pozyskał na 

ten cel z funduszy europejskich. 
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2. 37. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 

W III edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego Powiat Pszczyński 

zajął wysokie, 37. miejsce, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce. Eksperci 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali zestawienie na podstawie 

siedmiu wskaźników, m.in udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, relacji 

nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem oraz relacji zobowiązań do dochodów ogółem. 

3. Duży awans w rankingu inwestycyjnym  

Powiat Pszczyński awansował o 52 pozycje w rankingu inwestycyjnym pisma 

„Wspólnota”. W zestawieniu w 2019 r., Powiat Pszczyński został sklasyfikowany na 

191. pozycji na 314 powiatów. W roku 2020 zwraca uwagę zwraca awans o 52. 

miejsca - na 139. pozycję, dzięki wydatkowaniu na inwestycje w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca powiatu pszczyńskiego 196,58 zł. 

4. I połowa zestawienia samorządowych liderów pozyskiwania środków unijnych 

Powiat Pszczyński znalazł się na 129. miejscu na 314 powiatów w Polsce w rankingu 

pozyskiwania środków unijnych pisma „Wspólnota”. Zestawienie obejmuje wartość 

dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na 

dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wartość pozyskanych 

dotacji ze środków UE wyniosła 296,45 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

powiatu pszczyńskiego. 

5. Wyróżnienie przez ekspertów realizujących projekt „Województwo śląskie 

przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi”  

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zostało wskazane jako kopalnia dobrych praktyk  

w zakresie dostosowywania przestrzeni urzędu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt realizowany był w 2020 r., a raport stowarzyszenia Bona Fides udostępniono 

początkiem 2021 r. 

6. Srebrna Tarcza w Rankingu Liceów oraz Brązowa Tarcza w rankingu Techników 

miesięcznika „Perspektywy” 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie od lat notowane jest 

w prestiżowym rankingu najlepszych w Polsce liceów miesięcznika „Perspektywy”. Za 

2020 r. pszczyńskie liceum otrzymało Srebrną Tarczę, plasując się na 29. miejscu w 

województwie śląskim oraz 272. miejscu w Polsce. 

Technikum nr 1 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie otrzymało w rankingu 

Techników Perspektywy Brązową Tarczę. Technikum zajęło 57. miejsce 
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w województwie śląskim i 387. w Polsce. Technikum nr 3 w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 2 w Pszczynie uplasowało się na 79. miejscu w województwie śląskim. 

IX. Podsumowanie 

Rok 2020 był naznaczony początkiem pandemii koronawirusa, z której społecznymi  

i gospodarczymi skutkami jeszcze długo będziemy się zmagać. Zostaliśmy zmuszeni do 

przewartościowania postawionych na 2020 rok celów. Z nowymi wyzwaniami musiał 

zmierzyć się każdy mieszkaniec, przedsiębiorca, pracownik, a także samorząd. Znaczny 

wzrost wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania starostwa  

i jednostek, organizowania na nowo pracy i bezpiecznego otwierania placówek oświatowych, 

zapewnienia bezpiecznego transportu publicznego, a także z finansowaniem wymazobusa, 

organizacją mobilnego punktu wymazowego i zapewnieniem oraz dystrybucją olbrzymiej 

ilości środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla wielu instytucji – to tylko niektóre z 

wyzwań, jakie spadły na barki Powiatu Pszczyńskiego. Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Pszczynie pomimo zawieszenia na kilka miesięcy bezpośredniej obsługi klientów, przez 

cały czas załatwiali sprawy mieszkańców. Po jej przywróceniu, obsługa została 

zorganizowana w sposób bezpieczny dla klientów i pracowników, a także możliwe 

najbardziej sprawny. Wykorzystując zapisy poprzez e-kolejkę, uniknęliśmy gromadzenia się 

klientów w budynku i długotrwałego oczekiwania na załatwienie sprawy. Obsługę usprawniło 

wprowadzenie terminali do płatności poprzez karty płatnicze.  

Olbrzymie znaczenie w zmaganiach z pandemią miała działalność Szpitala 

Powiatowego w Pszczynie, który prowadził oddział covidowy dla kilkudziesięciu chorych  

i realizował wymazy. Nie do przecenienia pozostaje fakt zakupu za środki gmin i powiatu 

pszczyńskiego sześciu respiratorów – sprzęt trafił do szpitala jeszcze w styczniu, kiedy na 

świecie szalała już pandemia. W trudnych czasach zwłaszcza pod względem znacznego 

ograniczenia kontaktów zarówno z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji, organizacji 

czy stowarzyszeń, organizowaliśmy spotkania w nowej dla wszystkich formule – online.  

W takiej formie pracowała również Rada Powiatu Pszczyńskiego podczas sesji oraz komisji. 

Powiatowy Urząd Pracy w niezwykle sprawny sposób przeorganizował swoją pracę  

i w możliwie najszybszy sposób przekazał przedsiębiorcom wsparcie w wysokości ponad 41 

mln zł, ochraniając dzięki temu ponad 10 tysięcy miejsc pracy. Pomoc psychologiczną dla 

mieszkańców niosły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie – psychologowie pełnili telefoniczne dyżury, okazując wsparcie każdemu, 
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kto po pomoc się zgłosił, a specjaliści poradni wspierali placówki oświatowe w zakresie 

pomocy uczniom. 

Powiat Pszczyński nie tylko aktywnie walczył z wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie 

realizowane były zaplanowane w budżecie zadania – inwestycje, remonty, zakupy czy 

projekty realizowane z funduszy unijnych. Na bieżąco rozstrzygaliśmy przetargi  

i realizowaliśmy inwestycje zarówno na drogach powiatowych czy w placówkach 

oświatowych.  

Nadrzędnym celem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego jest sukcesywna poprawa 

warunków życia mieszkańców oraz dbanie o zrównoważony rozwój powiatu. Realizowaliśmy 

te zadania dzięki współpracy z Radą Powiatu, gminami, organizacjami lokalnymi  

i ponadlokalnymi, a nade wszystko, wsłuchując się w głos mieszkańców i społeczników. 

Barbara Bandoła 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 
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