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I.

WPROWADZENIE

Mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego,
Radni Powiatowi,
realizując obowiązek wynikający z art. 30a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym
z dnia 5 czerwca 1998 r.

1

Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu, obejmujący

podsumowanie działalności Zarządu, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz
uchwał Rady Powiatu za rok 2019. Raport zostanie omówiony na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu,
która odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. Dokument ma charakter publiczny i w debacie poza
radnymi, głos mają prawo zabierać również mieszkańcy.
Zarząd Powiatu VI kadencji:
Mieczysław Szczurek

Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta Cieszyński

Janina Żagan

Wicestarosta

Christian Jaworski, Stanisław Malina, Marcin Ślęk - Członkowie Zarządu
Rada Powiatu na sesji w dniu 29.10.2019r. uchwałą nr XII/78/19 odwołała członka
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christiana Jaworskiego, a następnie uchwałą XII/79/19 w skład
Zarządu powołała Jana Poloczka.
Zarząd Powiatu VI kadencji po zmianach:
Mieczysław Szczurek

Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta Cieszyński

Janina Żagan

Wicestarosta

Stanisław Malina, Jan Poloczek, Marcin Ślęk - Członkowie Zarządu

1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.)
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Zarząd w roku 2019 odbył 57 posiedzeń i podjął 291 uchwał.
Zakres tematyczny uchwały

Ilość podjętych uchwał

wykonywanie budżetu Powiatu

77

ocena sytuacji finansowej jednostek

3

przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych

4

gospodarowanie mieniem Powiatu

36

udzielanie upoważnień i pełnomocnictw

19

powołanie komisji konkursowych, egzaminacyjnych i innych

25

prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami ofert

21

dofinansowanie zadań publicznych

7

prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniem konkursu na
stanowisko dyrektora jednostki, zatwierdzeniem konkursu
i powierzeniem stanowiska

13

utworzenie stanowiska wicedyrektora w szkole

6

wyznaczenie nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego
nieobecności

8

prowadzenie spraw związanych z kształceniem uczniów

9

zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii gminnej,
uzgadnianie przebiegu dróg

4

zaopiniowanie zadań projektowych dla inwestycji drogowych

6

wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Cieszyńskiego

4

organizacyjne

10

pozostałe

39
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Zarząd Powiatu wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego
oraz jednostek organizacyjnych, w tym:
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych (27,5 etatu);
 Powiatowego Urzędu Pracy (60,50 etatu);
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (25 etatów);
 1 instytucji kultury - Muzeum Śląska Cieszyńskiego (28,25 etatu);
 2 samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej czyli:
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego;
 5 jednostek opieki społecznej;
 17 jednostek oświatowych.

Informacja na temat
zatrudnienia
przedstawiona została
w merytorycznych
podrozdziałach

Ponadto Powiatową administrację tworzą następujące służby, inspekcje i straże, które wykonują
zadania rządowe:
Administracja zespolona2:
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (7 etatów);
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (143 etaty);
Administracja niezespolona3:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny „Sanepid” ( 41 etatów);
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii (12 etatów).
 Komenda Powiatowej Policji (308 funkcjonariuszy i 35 pracowników cywilnych).

Administracja zespolona – cechą charakterystyczną służb inspekcji i straży na szczeblu Powiatu jest pozostawanie
w relacji podwójnego podporządkowania; podlegają one bowiem zwierzchnictwu zarazem władz rządowych, jak
i samorządowych. Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym zadania Powiatu odnośnie do powiatowych
służb, inspekcji i straży zostały ograniczone do obowiązku zapewnienia tym jednostkom wykonywania ich zadań
i kompetencji.
2

3

Administracja niezespolona – część administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej
nie jest podległa wojewodzie. Organami administracji niezespolonej są terenowe organy administracji rządowej
podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej.
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W ramach Starostwa Powiatowego w roku 2019 funkcjonowało 12 wydziałów, 5 biur oraz
3 samodzielne stanowiska pracy.
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2019 r.
Zarząd Powiatu
3 etaty

Stanowiska
kierownicze
33

Stanowiska
urzędnicze
124,2

Stanowiska pomocy
i obsługi
12

Starosta
Wicestarosta,
Członek Zarządu

Do Starostwa Powiatowego w roku 2019 wpłynęło 50.574 dokumentów w wersji papierowej,
natomiast w systemie elektronicznym ePuap odnotowano kolejne 2.673 dokumenty. W poczcie
wychodzącej zarejestrowano 26. 368 sztuk korespondencji

4

, w poczcie elektronicznej 4.003

pozycji.
W roku 2019 w Starostwie Powiatowym zostało zrealizowanych 18 staży oraz 3 praktyki
uczniowskie.

Zestawienie jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego

L.p.

Nazwa

Adres

SZKOŁY I JEDNOSTKI OŚWIATOWE
1.
2.

4

I Liceum Ogólnokształcące im.
A. Osuchowskiego w Cieszynie
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w
Cieszynie

43-400 Cieszyn, Plac J. Słowackiego 2
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7 b

Zestawienie obejmuje listy polecone, listy zwykłe nie są ewidencjonowane (szacunkowo około 9-11.000).
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3.

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11

4.

Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona
Langera w Cieszynie
Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana
Grota Roweckiego w Cieszynie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła
Stalmacha w Wiśle
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Skoczowie
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.
W. Reymonta w Wiśle
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyświeciu
Zespół Szkół w Istebnej

43-430 Skoczów, ul. Malinowa 10

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego
w Bażanowicach
Zespół Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych w Cieszynie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Cieszynie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit"
w Wiśle-Malince
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 11

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

43-400 Cieszyn, Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn, Plac Londzina 3
43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 5
43-430 Skoczów, ul. Górecka 65
43-460 Wisła, ul. Reymonta 2
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15

43-470 Istebna 550

43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 13a
43-460 Wisła, ul. Malinka 79
43-474 Koniaków 280
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
18.
19.
20.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna
Jesień" w Cieszynie
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu
z filią „Bursztyn" w Kończycach Małych
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks"
w Skoczowie

43-400 Cieszyn, ul. Korfantego 1
43-430 Skoczów, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13

DOMY DZIECKA
21.
22.

Dom Dziecka w Cieszynie
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom
Dziecka w Międzyświeciu

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 2
43-430 Skoczów ul. Malinowa 4

INNE
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w
Cieszynie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Cieszynie
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn, ul. Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 22

INSPEKCJE, STRAŻE
29.
30.
31.
32.
33.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Policji

43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3A
43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2

8

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

II.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Charakterystyka Powiatu Cieszyńskiego
Powiat Cieszyński położony jest w południowej części Województwa Śląskiego, przy
granicy z Czechami i Słowacją. Powierzchnia powiatu wynosi 730,3 km², zamieszkuje go ponad
178 tys. osób5 , co stanowi 3,9% ludności woj. śląskiego. Powiat zamieszkuje nieco więcej kobiet
(51,4%) niż mężczyzn. Na terenach wiejskich mieszka 55% społeczeństwa Powiatu.
Powiat rozciąga się od doliny Olzy na zachodzie, doliny Białej i doliny Soły na wschodzie,
do wsi Jaworzynka na południu i jeziora Goczałkowickiego na północy. Obejmuje obszar Beskidu
Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego oraz kotlin: Ostrawskiej i Oświęcimskiej. Granica Powiatu
od strony południowej i zachodniej pokrywa się z granicą państwa.
W skład Powiatu wchodzą gminy:
 miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła,
 gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień;
 gminy wiejskie: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice.
Siedzibą władz Powiatu jest miasto Cieszyn.
Podział Powiatu na jednostki administracyjne:

5

Wg GUS stan na 2019r.
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2. Stan finansów Powiatu
Budżet Powiatu Cieszyńskiego na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 234.835.282 zł oraz
wydatki w kwocie 247.323.239 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., po dokonanych zmianach uchwałami Rady Powiatu oraz
Zarządu Powiatu, wysokość zaplanowanych dochodów wyniosła 226.247.607 zł, a wydatków –
239.043.986 zł.
Realizacja dochodów w roku 2019 wyniosła 213.879.843 zł, natomiast wydatków
215.664.243 zł.
Dochody Powiatu Cieszyńskiego
240 000 000
235 000 000
230 000 000
225 000 000
220 000 000
215 000 000
210 000 000
205 000 000
200 000 000

234 835 282
226 247 607
213 879 843

wg planu na dzień
1.01.2019

wg planu na dzień
31.12.2019

zrealizowane w 2019 r.

Wg danych statystycznych podawanych przez GUS na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość mieszkańców
Powiatu Cieszyńskiego wyniosła 178.191 osoby. Wysokość osiągniętych dochodów w roku 2019 na 1
mieszkańca ( na dzień 31 grudnia 2019 r.) wyniosła 1.200 zł.
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Struktura zrealizowanych dochodów Powiatu Cieszyńskiego w 2019 r.
1 486 619 1 052 405
3 119 230
4 684 039
11 633 729

1 296 944

subwencje - 74.605.634

74 605 634

14 632 900

udziały w podatkach - 51.763.748
dotacje krajowe -49.604.595
dofinansowanie środkami unijnymi 14.632.900
dochody DPS-ów - 11.633.729
opłaty komunikacyjne - 4.684.039

49 604 595

pozostałe - 3.119.230
dochody z najmów - 1.486.619
sprzedaż dokumentacji geodezyjnej - 1.296.944

51 763 748

udział w DSP - 1.052.405

W roku 2019 zaobserwowano tendencję wzrostową osiągniętych dochodów budżetowych Powiatu
Cieszyńskiego.6
250 000 000
213 879 843

200 000 000
150 000 000

192 012 645
167 451 397
163 910 461
dochody Powiatu
Cieszyńskiego

100 000 000
50 000 000
0
2016

2017

2018

2019

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn. zm.) w art. 5 wskazuje
jednoznacznie na źródła dochodów własnych Powiatu, więc nie ma zmian w ich strukturze.
6
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Wydatki Powiatu Cieszyńskiego7

250 000 000

247 323 239

245 000 000
240 000 000

239 043 986

235 000 000
230 000 000
225 000 000
220 000 000

215 664 243

215 000 000
210 000 000
205 000 000
200 000 000
195 000 000
wg. planu na dzień 01.01.2019 wg.planu na dzień 31.12.2019 r.

zrealizowane w 2019 r.

7

Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 511 z późn. zm.) w art. 4 wymienia zakres zadań publicznych
o charakterze ponadgminnym realizowanych przez Powiat Cieszyński wskazując kierunki finansowania.
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Struktura wydatków Powiatu w 2019 r.
1%

2%

4%

1%

oświata - 83 501 726

0%

drogi - 41 196 623

4%

pomoc społeczna - 26 681 972
administracja publiczna (starostwo) 14 152 019
bezpieczeństwo publiczne ( w tym
straż pożarna) - 11 723 410
rodzina - 11 124 490

5%
39%

6%

geodezja+nadzór budowlany - 9 456
976
ochrona zdrowia - ( w tym ZZOZ
Cieszyn) 8 113 660
urząd pracy - 4 139 624

7%

12%

kultura - 2 536 653

19%

pozostałe - 2 502 986
obsługa długu - 534 104

Tendencja wzrostowa dochodów osiągniętych w latach 2016-2019, przełożyła się na realizację
wyższych wydatków.

250 000 000
215 664 243
200 000 000

150 000 000

187 119 145
157 413 663

168 396 974
wydatki Powiatu
Cieszyńskiego

100 000 000

50 000 000

0
2016

2017

2018

2019
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200 000 000
150 000 000
2016
100 000 000

2017

50 000 000

2018

0

2019
wydatki majątkowe
wydatki bieżące

W latach 2016-2019 obserwujemy tendencję wzrostową w realizacji wydatków
inwestycyjnych.
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

Źródła finansowania:

środki unijne
pomoc finansowa jst
dotacje budzetu państwa
kredyty
dochody własne

Część

zadań

inwestycyjnych

będących,

w

kompetencji

Powiatu,

zgodnie

z możliwością wskazaną w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 511)
zostało przekazane na mocy porozumienia Gminom, którym przekazano dotacje na sfinansowanie
kosztów realizacji tychże zadań.
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40 000 000
35 000 000
30 000 000
21 644 248
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

37 303 796
27 210 943
realizowane przez Powiat
11 551 395
powierzone z przekazaniem
dotacji

wydatki bieżące w
wydatki majątkowe
2019 r.
w 2019 r.

Stan zadłużenia
Deficyt budżetu i wynik budżetu wyniósł 1.784.400 zł ( 213.879.843 dochody – 215.664.243
zł wydatki).
Przychody budżetu (kredyty i wolne środki) zostały zrealizowane w wysokości 11.720.548
zł, w tym uruchomiono kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł.
Spłaty rat kapitałowych (rozchody budżetu) kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich wyniosły 5.343.557 zł
Struktura rozchodów
441 932
1 000 000

3 901 625

spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów
bankowych
wykup obligacji

spłata wcześniej
zaciągniętych pożyczek

Wynik kasowy budżetu uwzględniający: dochody, wydatki, przychody, rozchody na dzień
31.12.2019 r. wyniósł + 4.592.592 zł
15
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Prognoza zadłużenia na 31.12.2019 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń
do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 28.541.434 zł. Faktyczne zadłużenie na dzień 31
grudnia 2019 roku wyniosło 22.122.048 zł. Wykonana kwota długu była mniejsza niż planowano
ze względu na zmniejszone potrzeby kredytowe w 2019 r.

III.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU

1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r.
W roku 2019 podjęto 113 uchwał Rady Powiatu (numerowanych od nr 20 do 132).
19 uchwał stanowiących prawo miejscowe opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Wykaz uchwał Rady Powiatu, których wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu

Lp.

Sesja

Nr uchwały

1.

IV
29.01.2019

IV/20/19

2.

IV
29.01.2019

IV/21/19

3.

IV
29.01.2019

IV/22/19

4.

IV
29.01.2019

IV/23/19

Uchwała w sprawie

zmiany uchwały nr XXVIII/266/09 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego
2009r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
przekazania środków finansowych dla
Policji z przeznaczeniem na nagrodę za
osiągnięcia w służbie.
W sprawie delegowania radnych do
składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
wyrażenia zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
niezabudowanej położonej w Wiśle,
oznaczonej jako pgr 37/8 o pow. 0,4482
ha, będącej własnością Gminy Wisła,
objętej KW BB1C/00094139/6 Sądu
Rejonowego w Cieszynie.

Informacje dotyczące
realizacji

Uchwała została
zrealizowana
Przyznano nagrodę dla
dzielnicowego roku
w wysokości 3.000 zł.
Uchwała została
zrealizowana
Zgoda obejmowała
zbycie prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
niezabudowanej
położonej w Wiśle
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5.

IV
29.01.2019
IV
29.01.2019
IV
29.01.2019
IV
29.01.2019
V
26.02.2019

IV/24/19

10.

V
26.02.2019

V/29/19

11.

V
26.02.2019

V/30/19

6.
7.
8.
9.

IV/25/19
IV/26/19
IV/27/19
V/28/19

uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Cieszyńskiego.
uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2019.
W sprawie Planu pracy Rady Powiatu na
rok 2019.
W sprawie przyjęcia Planu kontroli i
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego powiatu
cieszyńskiego.

zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 w
sprawie określenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i innych niepublicznych placówek
oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu cieszyńskiego oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania
i wykorzystania.
zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr XXXVIII/265/17 w
sprawie określenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych szkół i
innych publicznych placówek
oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu cieszyńskiego przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania;

na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej
„ZACISZE” z siedzibą
w Ustroniu.
Aktualnie toczy się
postępowanie Sądowe
przed Sądem
Okręgowym w bielsku
-Białej zmierzające do
zawarcia ugody. Sąd
nie wyznaczył terminu
kolejnej rozprawy.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Rada Powiatu, po
rozpatrzeniu informacji
Komendanta
Powiatowego
Państwowej Straży
Pożarnej w Cieszynie,
pozytywnie oceniła
stan bezpieczeństwa.
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
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12.

V
26.02.2019

V/31/19

upoważnienia Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu
priorytetowego „GEPARD II – transport
niskoemisyjny.
Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności.

13.

V
26.02.2019

V/32/19

powierzenia Gminie Hażlach wykonania
projektu budowlanego chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 2624 S ul.
Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ul.
Frysztackiej w Cieszynie

14.

V
26.02.2019

V/33/19

W sprawie przyjęcia planów pracy
komisji Rady Powiatu na rok 2019.

Zadanie finansowane z
budżetu Powiatu
w wysokości 20.000 zł,
z czego całość
pochodziła z pomocy
finansowej Gminy.
Gmina wykonała
projekt chodnika.
Zadanie zostało
rozliczone.
Uchwała została
zrealizowana

15.

VI
26.03.2019

VI/34/19

dostosowania nazwy dotychczasowej
szkoły ponadpodstawowej – Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Skoczowie
do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

Szkoła otrzymała
nazwę Szkoła
Policealna w
Skoczowie.

16.

VI
26.03.2019

VI/35/19

Uchwała została
zrealizowana

17.

VI
26.03.2019

VI/36/19

określenia zadań realizowanych w roku
2019 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
powierzenia Gminie Cieszyn zakupu oraz
modernizacji parkomatów w strefie
płatnego parkowania w ciągu dróg
powiatowych na terenie Cieszyna.

18.

VI
26.03.2019

VI/37/19

powierzenia Gminie Dębowiec prac
związanych z utrzymaniem czystości na
chodnikach oraz wykaszaniem poboczy

Wniosek
o dofinansowanie
został złożony i
oceniony pozytywnie.
W dniu 31.10.2019 r.
została podpisana
umowa o
dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.
„Strategia Rozwoju
Elektromobilności
Powiatu Cieszyńskiego
na lata 2020-2035”.

Na finansowanie
zadania przyznano
dotację z Budżetu
Powiatu w wysokości
141.284 zł.
Gmina
kupiła parkomaty
i rozliczyła zadanie.
Zawarto porozumienie,
obejmujące lata 2019 i
2020.

18

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

przy drogach powiatowych na terenie
Gminy Dębowiec.
powierzenia Gminie Skoczów prac
związanych z utrzymaniem czystości na
chodnikach oraz utrzymaniem zieleni
przy drogach powiatowych na terenie
miasta Skoczowa.
powierzenia Miastu Ustroń modernizacji
odcinka drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej
w Ustroniu.

19.

VI
26.03.2019

VI/38/19

20.

VI
26.03.2019

VI/39/19

21.

VI
26.03.2019

VI/40/19

apelu o rewitalizację linii kolejowej nr
190 Bielsko-Biała – Goleszów – Cieszyn
oraz podjęcia działań zmierzających do
zwiększenia ilości bezpośrednich kurów
kolejowych na liniach komunikacyjnych
Powiatu Cieszyńskiego.

22.

VI
26.03.2019
VI
26.03.2019
VII
30.04.2019
VII
30.04.2019
VII
30.04.2019
VIII
28.05.2019

VI/41/19

zmiany WPF Powiatu Cieszyńskiego.

VI/42/19

zmiany budżetu Powiatu.

VII/43/19

Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Cieszyńskiego
zmiany budżetu Powiatu

23.
24.
25.
26.
27.

VII/44/19
VII/45/19
VIII/46/19

uchwalenia Statutu Powiatu
Cieszyńskiego
zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr XL/292/18 z dnia 27
lutego 2018 r. w sprawie powierzenia
Miastu Ustroń oprojektowania zadania
inwestycyjnego pn.”Budowa chodnika w
ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul.
Leśnej”;

Zadanie zostało
wykonane i rozliczone.

Na finansowanie
zadania przyznano
dotację z Budżetu
Powiatu w wysokości
600.000 zł, z czego
300.000 zł pochodziło
z tytułu pomocy
finansowej udzielonej
Powiatowi przez
Miasto Ustroń.
Apel skierowano do
Zarządu Województwa
Śląskiego, Komisji
Rozwoju i
Zagospodarowania
Przestrzennego
Sejmiku Województwa
Śląskiego,
parlamentarzystów
okręgu wyborczego nr
27, oraz Zarządu PKP
PLK S.A i Zarządu
Kolei Śląskich Sp. z
o.o.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Zadanie jest
realizowane przez
Urząd Miasta Ustroń.
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28.

VIII
28.05.2019

VIII/47/19

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w Bażanowicach, gm. Goleszów,
oznaczonej jako dz.236/1 o pow.4,6009
ha oraz 234/4 o pow. 0,2039 ha, objętej
KW BB1C/00073830/7 Sądu Rejonowego
w Cieszynie;

29.

VIII
28.05.2019

VIII/48/19

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w Międzyświeciu, gm. Skoczów,
oznaczonej jako dz. 172/3 o pow.0,9536
ha, objętej KW BB1C/00066946/1 Sądu
Rejowego w Cieszynie;

30.

VIII
28.05.2019
VIII
28.05.2019

VIII/49/19

zmiany budżetu Powiatu

VIII/50/19

odwołania członka Rady Społecznej
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie.

32.

VIII
28.05.2019

VIII/51/19

powierzenia Gminie Cieszyn realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa
ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od
ul. Frysztackiej do ul. Św. Jerzego „ .

33.

IX
25.06.2019

IX/52/19

udzielenia Zarządowi Powiatu wotum
zaufania.

34.

IX
25.06.2019

IX/53/19

35.

IX
25.06.2019

IX/54/19

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
udzielenia Zarządowi Powiatu
absolutorium za 2018 rok.

31.

Zarząd Powiatu ustalił
cenę wywoławczą
w wysokości 1.800.000
zł i podjął uchwałę nr
441/ZP/VI/20
w sprawie wywieszenia
wykazu o
przeznaczeniu
nieruchomości do
sprzedaży.
Ogłoszono kolejny
przetarg. Termin
składania ofert upływa
z dniem 26.06.2020r.

Uchwała została
zrealizowana
Na wniosek
Przewodniczącego
Rady Społecznej
ZZOZ odwołano jej
członka Ludwika
Kuboszka – w związku
ze złożoną rezygnacją.
Na finansowanie
zadania przyznano
dotację z Budżetu
Powiatu w wysokości
500.000 zł, z czego
250.000 zł pochodziło
z tytułu pomocy
finansowej udzielonej
Powiatowi przez
Gminę Cieszyn.
Zadanie zostało
wykonane i rozliczone.
Udzielono wotum
zaufania
Zarządowi Powiatu
Cieszyńskiego po
rozpatrzeniu Raportu o
stanie Powiatu
Cieszyńskiego za rok
2018
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
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IX
25.06.2019
IX
25.06.2019

IX/55/19

38.

IX
25.06.2019

IX/57/19

39.

IX
25.06.2019
IX
25.06.2019
IX
25.06.2019
X
27.08.2019
X
27.08.3019

IX/58/19

zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie
zmiany uchwały Nr XV/95/15 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie powołania Rady
Społecznej w Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie;
ustalenia od 1 września 2019 roku planu
sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu
cieszyńskiego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

IX/59/19

zmiany budżetu Powiatu

IX/60/19

W sprawie skargi Pana Ludwika
Kuboszka
zmiany Statutu ZZOZ w Cieszynie

X
27.08.2019
X
27.08.2019

X/63/19

36.
37.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

IX/56/19

X/61/19
X/62/19

X/64/19

zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Powiatu
Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu cieszyńskiego w 2019roku;
ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu
Cieszyńskiego
wyrażenia woli przekazania części
nieruchomości położonej w Cieszynie,
obr. 45, oznaczonej jako dz.97/14 o pow.
5.8351 ha;

Uchwała została
zrealizowana.
W skład Rady
powołany został
Sebastian Płonka przedstawiciel Rady
Powiatu Cieszyńskiego
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.

Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała dot.
nieruchomości będącej
w nieodpłatnym
użytkowaniu ZZOZ, na
rzecz Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na
potrzeby Powiatowej
Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w
Cieszynie (budynek
„Willa Dyrektora
Szpitala– Oddział
dziecięcy”)
Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej
został poinformowany
o konieczności
uzyskania decyzji o
lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Decyzja nie została
przedłożona.
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46.

X
27.08.2019

X/65/19

wyrażenia woli przekazania części
nieruchomości położonej w Cieszynie,
obr. 45, oznaczonej jako dz. 97/4 o pow.
0,3819 ha;

Uchwała dot.
nieruchomości będącej
w nieodpłatnym
użytkowaniu ZZOZ
i przekazania jej na
potrzeby siedziby
Prokuratury Rejonowej
w Cieszynie (budynki
gospodarcze-była
kuchnia ze stołówką z
budynkiem sąsiednim)
Pismem z dnia
28.02.2020r.
skierowanym do
Prokuratora
Okręgowego w Bielsku
Białej, Starosta
potwierdził wolę
przekazania
nieruchomości.
Zgodnie z informacją
Prokuratury
Okręgowej,
Prokuratura Krajowa
poleciła przygotowanie
informacji zawierającej
podanie szacunkowych
kosztów
przystosowania
budynku do działań
statutowych
prokuratury w
porównaniu do
kosztów budowy
nowego budynku.

47.

X
27.08.2019

X/66/19

48.

X
27.08.2019

X/67/19

przyznania pierwszeństwa w nabyciu i
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości
zabudowanej położonej w Cieszynie, obr.
45 oznaczonej jako dz. 97/11 o pow. 1376
ha, objętej KW BB1C/00051936/0 Sądu
Rejonowego w Cieszynie
pozbawienia odcinka drogi nr 2614 S
Skoczów-Kisielów-Ogrodzona,
ul. Mickiewicza i ul. Górny Bór w
Skoczowie kategorii powiatowej celem
zaliczenia jej przez właściwy organ do
kategorii dróg gminnych.

Termin zawarcia
umowy notarialnej
ustalony został na
dzień 11 maja 2020r.

Odcinek drogi nr 2614
S zmienił kategorię na
gminną od 1 stycznia
2020.
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49.

X
27.08.2019

X/68/19

zawarcia umów o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego.

50.

XI
24.09.2019

XI/69/19

51.

XI
24.09.2019

XI/70/19

zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego
2009r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
zmiany uchwały Nr XXVII/266/05 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 lutego
2005r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których taki
wymiar nie został określony w ustawie Karcie Nauczyciela

52.

XI
24.09.19

XI/71/19

powołania i przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA z
siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego
jednostki samorządu terytorialnego z
całego subregionu w celu wspólnej
realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w
ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych w latach 2021-2027.

53.

XI
24.09.2019

XI/72/19

powierzenia Gminie Skoczów prac
związanych z zimowym utrzymaniem
chodników przy drogach powiatowych na
terenie miasta Skoczowa.

54.

XI
24.09.2019
XI
24.09.2019

XI/73/19

zmiany budżetu Powiatu.

XI/74/19

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Cieszyńskiego.

55.

Zawarto 2 umowy na 4
linie komunikacyjne z
okresem
obowiązywania do dnia
31 grudnia 2019r.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

W dniu 28.10.2019 r.
odbyło się
założycielskie
posiedzenie
Zgromadzenia
Ogólnego
Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Subregionu
Południowego
Województwa
Śląskiego
AGLOMERACJA
BESKIDZKA,
zrzeszającego 41
jednostek samorządu
terytorialnego
subregionu. Pan
Mieczysław Szczurek –
Starosta Powiatu
Cieszyńskiego został
Członkiem Zarządu.
Zawarto porozumienie
na rok 2020. Zasady
prowadzenia prac
określone zostały w
porozumieniu
zawartym między
stronami.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
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56.

XI
24.09.2019
XI
24.09.2019

XI/75/19

58.

XI
24.09.2019

XI/77/19

zajęcia stanowiska dotyczącego
„Rewitalizacji linii kolejowych nr
694/157/190/191 Bronów-BieniowiecSkoczów- GoleszówCieszyn/Wisła/Głębce”.

59.

XII
29.10.2019
XII
29.10.2019
XII
29.10.2019

XII/78/19

XII
29.10.2019

XII/81/19

W sprawie odwołania członka Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego
W sprawie wyboru członka Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Cieszyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020”.
współpracy z Polskim Związkiem
Kulturalno-Oświatowym Miejscowe Koło
Mosty k. Jabłonkowa w ramach projektu
„Codzienne i świąteczne życie Górali
Śląskich -poszerzenie oferty kulturalnej
pogranicza polsko-czeskiego”
planowanego do realizacji ze środków
unijnych w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Tesinske Slezko w ramach
Programu INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska”.

57.

60.
61.

62.

XI/76/19

XII/79/19
XII/80/19

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana
Konrada Cezarego Łakomego.
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Uchwała została
zrealizowana.
Pożyczka zaciągnięta
w wysokości 720.000
zł przeznaczona została
na zadanie związane z
usunięciem odpadów z
terenu byłej KWK
"Morcinek" w
Kaczycach.
Wyrazy uznania
i podziękowania
przekazano
Przewodniczącym
samorządów gminnych
i powiatowych z terenu
Powiatów Bielskiego i
Cieszyńskiego,
Przewodniczącemu
Sejmiku Województwa
Śląskiego oraz
Zarządowi
Województwa
Śląskiego.
Uchwała nie wymaga
wykonania
Uchwała nie wymaga
wykonania
Uchwała została
zrealizowana.

W dniu 28.10.2019 r.
podpisano
„Porozumienie o
współpracy w ramach
mikroprojektu – Typ A
przeznaczonego do
realizacji ze środków
Funduszu
Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk
Cieszyński - Těšínské
Slezsko, Programu
Interreg V-A
Republika Czeska –
Polska” pomiędzy
Powiatem
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63.

XII
29.10.2019

XII/82/19

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

64.

XII
29.10.2019

XII/83/19

65.

XII
29.10.2019

XII/84/19

66.

XII
29.10.2019

XII/85/19

67.

XII
29.10.2019

XII/86/19

68.

XII
29.10.2019

XII/87/19

69.

XII
29.10.2019

XII/88/19

70.

XII
29.10.2019

XII/89/19

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego
IV Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego dla uczniów z Autyzmem w
Cieszynie w czteroletnie IV Liceum
Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów
z Autyzmem w Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Antoniego
Osuchowskiego w Cieszynie w
czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące
im. Antoniego Osuchowskiego w
Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Antoniego
Osuchowskiego w Cieszynie w
czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące
im. Antoniego Osuchowskiego w
Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego III Liceum
Ogólnokształcącego w Cieszynie w
czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące
w Cieszynie
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego w Skoczowie w
czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w
Skoczowie
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego w Wiśle w
czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w
Wiśle.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego II Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Cieszynie w czteroletnie II Liceum

Cieszyńskim, a
Miejscowym Kołem
Polskiego Związku
Kulturalno –
Oświatowego Mosty
k.Jabłonkowa
Zawarto 3 umowy na
kolejne 5 linii
komunikacyjnych,
z okresem
obowiązywania do dnia
31 grudnia 2019r.
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
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71.

XII
29.10.2019

XII/90/19

72.

XII
29.10.2019

XII/91/19

73.

XII
29.10.2019

XII/92/19

74.

XII
29.10.2019

XII/93/19

75.

XII
29.10.2019

XII/94/19

76.

XII
29.10.2019

XII/95/19

77.

XII
29.10.2019

XII/96/19

78.

XII
29.10.2019

XII/97/19

79.

XII
29.10.2019

XII/98/19

80.

XII
29.10.2019

XII/99/19

Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Istebnej w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Istebnej.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Skoczowie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Skoczowie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Wiśle w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wiśle.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum nr 1 w Cieszynie w
pięcioletnie Technikum nr 1 w Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum nr 2 w Cieszynie w
pięcioletnie Technikum nr 2 w Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
nr 3 w Cieszynie w pięcioletnie
Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr
3 w Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum nr 4 w Cieszynie w
pięcioletnie Technikum nr 4 w Cieszynie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Międzyświeciu w
pięcioletnie Technikum w Międzyświeciu.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Skoczowie w pięcioletnie
Technikum w Skoczowie.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Ustroniu w pięcioletnie
Technikum w Ustroniu

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
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81.

XII
29.10.2019

XII/100/19

82.

XII
29.10.2019

XII/101/19

83.

XII
29.10.2019

XII/102/19

84.

XII
29.10.2019

XII/103/19

85.

XII
29.10.2019

XII/104/19

86.

XII
29.10.2019

XII/105/19

87.

XII
29.10.2019
XII
29.10.2019
XII
29.10.2019

XII/106/19

XIII
26.11.2019
XIII
26.11.2019

XIII/109/19

88.
89.

90.
91.

XII/107/19
XII/108/19

XIII/110/19

stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego
Technikum w Wiśle w pięcioletnie
Technikum w Wiśle.
stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego zespołu placówek o
nazwie : Centrum Kształcenia
Praktycznego i Zawodowego w
Bażanowicach w placówkę o nazwie:
Centrum Kształcenia Zawodowego w
Bażanowicach;
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z
zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa prawa własności
nieruchomości zajętych pod drogi
powiatowe.
zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Powiatu
Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu cieszyńskiego w 2019 roku.
zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr VI/35/2019 z dnia 26
marca 2019r. „w sprawie określenia zadań
realizowanych w roku 2019 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych”.
zaciągnięcia kredytu.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
zmiany budżetu Powiatu.
W sprawie skargi Pana na Dyrektora
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
Dom Dziecka w Międzyświeciu.
powołania Rady Społecznej w ZZOZ w
Cieszynie.
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XVIII/137/12 Rady Powiatu
cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie nadania Statutu ZZOZ w
Cieszynie.

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana.

Uchwała została
zrealizowana

Zarząd zawarł umowę
kredytową
w
wysokości 3.000.000 zł
z Bankiem
Spółdzielczym
w Cieszynie.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
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92.

XIII
26.11.2019

XIII/111/19

93.

XIII
26.11.2019

XIII/112/19

94.

XIII
26.11.2019

XIII/113/19

95.

XIII
26.11.2019

XIII/114/19

96.

XIII
26.11.2019

XIII/115/19

97.

XIII
26.11.2019
XIII
26.11.2019
XIII
26.11.2019
XIV
30.12.2019
XIV
30.12.2019
XIV
30.12.2019

XIII/116/19

103.

XIV
30.12.2019

XIV/122/1
9

104.

XIV
30.12.2019

XIV/123/1
9

98.
99.
100.
101.
102.

XIII/117/19
XIII/118/19
XIV119/19
XIV/120/1
9
XIV/121/1
9

ustalenia rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Cieszyńskiego w 2020.
ustalenia wysokości opłat obowiązujących
w 2020r. za usunięcie pojazdu z drogi i
jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w
razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr VI/35/2019 z dnia 26
marca 2019r „w sprawie określenia zadań
realizowanych w roku 2019 ze środków
PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych”.
zmiany uchwały Rady Powiatu
Cieszyńskiego nr XI/76/19 z dnia 24
września 2019r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚiGW.
zmiany uchwały nr. XII/105/19 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29
października 2019 w sprawie zaciągnięcia
kredytu.
zmiany budżetu Powiatu.
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na
rok 2020.
W sprawie przyjęcia Planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2020.
oceny stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
przyjęcia zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej, związanego z
przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej, dotyczącego wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla
członków powiatowej komisji lekarskiej
orzekającej o stopniu zdolności do
czynnej służby wojskowej.
zawarcia z Gminą Chybie porozumienia
określającego organizację pozaszkolnego
punktu katechetycznego.

Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Stan zabezpieczenia
oceniono pozytywnie.
Zadanie przyjęto,
zasady realizacji
określono
w porozumieniu.

Zawarto porozumienie
z Gminą Chybie
określające zasady
prowadzenia
pozaszkolnego punktu
katechetycznego
Kościoła Adwentystów
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105.

XIV
30.12.2019

XIV/124/1
9

106.

XIV
30.12.2019

XIV/125/1
9

107.

XIV
30.12.2019

XIV/126/1
9

108.

XIV
30.12.2019
XIV
30.12.2019
XIV
30.12.2019

XIV/127/1
9
XIV/128/1
9
XIV/129/1
9

111.

XIV
30.12.2019

XIV/130/1
9

112.

XIV
30.12.2019
XIV
30.12.2019

XIV/131/1
9
XIV/132/1
9

XIV
30.12.2019

XIV/133/1
9

109.
110.

113.

114.

zmiany uchwały Rady Powiatu nr
VI/35/2019 z dnia 26 marca 2019r. „w
sprawie określenia zadań realizowanych
w roku 2019 ze środków PFRON z
zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych”.
zmiany uchwały Rady Powiatu nr
XXVI/168/16 Rady Powiatu
Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie wysokości stawek opłaty za
zajęcia pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Zarząd Powiatu
Cieszyńskiego.
wyrażenia zgody na zawarcie umów o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
zmiany budżetu Powiatu.
ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
2019.
W sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia składu osobowego komisji Rady
Powiatu Cieszyńskiego
W sprawie przyjęcia planów pracy
komisji Rady Powiatu na rok 2020.
W sprawie uznania Rady Powiatu
Cieszyńskiego za organ niewłaściwy do
rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy
bezpieczeństwa na ul. Cisowej w
Cisownicy.
W sprawie rozpatrzenia petycji Związku
Polskich Artystów Plastyków.

Dnia Siódmego w
Zaborzu.
Uchwała została
zrealizowana

Nalicza się nowe
stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego

Zawarto 4 umowy
operatorskie na 25 linii
komunikacyjnych,
obowiązujące od 1
stycznia 2020r.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała nie wymaga
wykonania
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
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IV.

KIERUNKI DZIAŁAŃ ZARZĄDU POWIATU,
WYZNACZONE W STRATEGII POWIATU

Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017 – 2025 przyjęta Uchwałą nr
XXXVII/236/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 listopada 2017r., jest długofalowym
planem działania Powiatu we współpracy z samorządami gmin wchodzącymi w jego skład i innymi
podmiotami. Określa misję Powiatu, cele rozwoju wraz z możliwymi sposobami ich osiągania oraz
warunkami realizacji.
Strategia wyznacza kierunki działania władzom Powiatu. Aktualny dokument jest pomocny
przy planowaniu zadań oraz ubieganiu się o środki unijne na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych i społecznych. Umożliwia prowadzenie sprawnej i skutecznej polityki rozwoju,
która gwarantuje realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców oraz wpisania kierunków rozwoju
powiatu w politykę regionu (województwa), kraju i Unii Europejskiej. Przeprowadzona prognoza
oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego wskazuje,
iż uwzględnione zostały kwestie odnoszące się do problematyki środowiska i jego ochrony oraz iż
korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest wariant
doprowadzenia do realizacji celów strategicznych zapisanych w Strategii. Większość
proponowanych w Strategii działań charakteryzuje się korzystnym oddziaływaniem na środowisko
oraz warunki zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025 składa się z następujących
dziedzin/domen strategicznych ważnych dla zrównoważonego rozwoju: Edukacja; Turystyka,
promocja, sport i organizacje pozarządowe; Kultura; Ochrona środowiska; Promocja i ochrona
zdrowia; Spójność społeczna; Przedsiębiorczość oraz Współpraca transgraniczna.
Władze samorządowe zakładają, że realizowane w oparciu o przyjętą Strategię Rozwoju
projekty i zadania inwestycyjne przyczynią się do zbudowania struktur współpracy różnych
podmiotów życia społecznego i gospodarczego oraz pozwolą na zrównoważony rozwój Powiatu
w perspektywie długookresowej.
W celu spełnienia założeń Strategii Rozwoju w 2019 roku realizowano niżej wymienione
projekty/zadania oraz przygotowano nowe wnioski o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych.
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1. Realizacja strategii i programów
W Powiecie Cieszyńskim w roku 2019 obowiązywały następujące dokumenty strategiczne
przyjęte przez Radę Powiatu, bądź Zarząd Powiatu Cieszyńskiego:

Lp.

Nazwa strategii

1.

Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata
2017 - 2025

2.

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Cieszyńskim na lata
2018 - 2023

Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Nazwa programu
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018 - 2020
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2015 - 2020
Powiatowy program oddziaływań korekcyjno–
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie na lata 2018 - 2020
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2018 - 2023
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Cieszyńskiego
Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego na lata 2017 - 2022
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2020
Powiatowy Program psychologicznoterapeutyczny dla osób stosujących przemoc w
rodzinie na lata 2018 - 2020

Przyjęta uchwałą
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XXXVII/236/17 z dnia
28.11.2017r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XL/286/18 z dnia 27.02.2018r.

Przyjęty uchwałą
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XL/288/189 z dnia 27.02.2018r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
VII/51/15 z dnia 26.05.2015r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XL/289/18 z dnia 27.02.2018r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XL/287/18 z dnia 27.02.2018r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XXXII/201/17 z dnia 30.05.2017r
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XXXIII/207/17 z dnia 27.06.2017r.
Rady Powiatu Cieszyńskiego
XLVII/335/18 z dnia 18.10.2018r.

Rady Powiatu Cieszyńskiego
XLV/384/14 z dnia 29.04.2014r.
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
759/ZP/V/17 z dnia 23.11.2017r.
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
819/ZP/V/18 z dnia 14.02.2018r.

Zadania realizowane na podstawie powyższych dokumentów, omówione zostały
w merytorycznych podrozdziałach.
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2. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Lp.

Cel Strategiczny

1.
Stworzenie z turystyki
istotnej gałęzi rozwoju
gospodarczego

Projekt

Program

Wartość

Krótki opis/zakres

Dziedzictwo
Śląska
Cieszyńskiegoprace
konserwatorskie w
Muzeum
Beskidzkim im. A.
Podżorskiego w
Wiśle

RPO WSL 20142020 Oś
Priorytetowa V
Poddziałanie
5.3.1 Dziedzictwo
Kulturowe

Wartość
całkowita:
785.417,05 zł,
dofinansowanie
z UE – EFRR
(85%):
667.604,48 zł.

- wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ścian
Muzeum wraz z nadzorami;
- remont elewacji i
wymiana pokrycia
dachowego wraz z
nadzorami;
- promocja (tablice
informacyjno –
pamiątkowe)

2.
Stworzenie z turystyki
istotnej gałęzi rozwoju
gospodarczego

FOLUSZ
W poszukiwaniu
piękna w kulturze
Górali Śląskich –
poszerzenie oferty
kulturalnej
pogranicza polsko
– czeskiego

Fundusz
Mikroprojektów
Euroregionu
Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko
– Program
INTERREG V-A
Republika Czeska
– Polska.

W partnerstwie
z PZKO Mosty

Wartość
całkowita:
86.228.86 zł,
dofinansowanie
z UE - EFRR:
73.294,51 zł

- budowa pokazowego
folusza wraz z
zagospodarowaniem terenu
w Enklawie Budownictwa
Drewnianego przy Muzeum
Beskidzkim w Wiśle.

Środki krajowe:
(15%) to:
12.934,32 zł

- w ramach promocji
projektu zaplanowano:
wydanie dwujęzycznego
foldera informacyjnego,
organizację imprezy
kulturalnej – otwarcie
folusza, wykonanie dwóch
tablic ekspozycyjnych
opisujących folusz,
wykonanie 2 tablic
informacyjno –
pamiątkowych.
Zadanie powiatu:

Budżet
Państwa: (5%)
to: 4.311,44 zł
Budżet powiatu:
(10%) to
8.622,88 zł
3.
Poprawa warunków
sprzyjających
rozwojowi
przedsiębiorczości i
tworzeniu nowych
miejsc pracy.
Optymalizacja układu
komunikacyjnego oraz
sprawnego systemu
ruchu granicznego.

4.
Poprawa jakości życia
mieszkańców powiatu
cieszyńskiego.
Zwiększenie
atrakcyjności powiatu
cieszyńskiego jako
miejsca osiedlania się
i lokowania inwestycji.

Poprawa spójności
komunikacyjnej
pomiędzy
powiatem
cieszyńskim o
okresem Čadca
a drogą
ekspresową D3
w ramach sieci
TEN-T
W partnerstwie z
Žilinský
samosprávny kraj i
Gminą Istebna
Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej Powiatu
Cieszyńskiego

Program
Współpracy
Transgranicznej
Interreg V-A
Polska - Słowacja

Wartość
całkowita:
11.953.083,00
zł, w tym
dofinasowanie z
UE - EFRR
9.611.125,39 zł

RPO WSL 20142020 Oś
Priorytetowa IV
Poddziałanie
4.3.2.
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w

Wartość
całkowita:
8.149.485,33 zł,
dofinansowanie
z UE - EFRR:
6.345.533,99 zł

-przebudowa 1,34 km drogi
powiatowej 2675S w Wiśle
Czarne wraz z modernizacją
mostu na Wiśle i
infrastrukturą towarzyszącą

-poprawa energetyczna
budynków:
- Centrum Kształcenia
Praktycznego i
Zawodowego w
Bażanowicach:
termomodernizacja trzech
budynków, wymiana
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oświetlenia, okien, drzwi
zewnętrznych,, wymiana
źródła ciepła, wymiana
instalacji c.o., oraz
wykonanie gruntowych
pomp ciepła

infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej RIT

- I LO im. A.
Osuchowskiego w
Cieszynie: wymiana okien,
ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji, prace
odtworzeniowe;
- II LI im. M. Kopernika w
Cieszynie: wymiana okien
wraz z pracami
odtworzeniowymi tynków,
ocieplenie ściany,
ocieplenie stropu auli,
system wentylacji
mechanicznej oraz elewacja
budynku;
- Zespół Szkół
Budowlanych im. Gen. S.
Grota Roweckiego w
Cieszynie: wymiana
instalacji c.o.; ocieplenie
ścian od podwórza,
ocieplenie ścian
frontowych, wymiana okien
i drzwi
5.
Zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia na
wszystkich poziomach
edukacji młodzieży
powiatu cieszyńskiego
oraz osób z innych
regionów kraju i
zagranicy

6.

Podniesienie
jakości kształcenia
w powiecie
cieszyńskim

Podniesienie
jakości, dostępności
oraz zwiększenie
wykorzystania
administracyjnych
zasobów mapowych
subregionu
południowego
województwa
śląskiego

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020,
Oś Priorytetowa
XI. Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Poddziałanie:
11.2.2. Wsparcie
szkolnictwa
zawodowego RIT

Wartość
całkowita:
2.666.507,30 zł
dofinansowanie:
z UE – EFS:
2.266.531,20 zł
z budżetu
państwa:
266.650,73zł

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020,
Oś priorytetowa II
Cyfrowe Śląskie
Działanie 2.1
Wsparcie rozwoju

Wartość
całkowita:
10 060 000 zł
Dofinansowanie:
8 505 100 zł

-szkolenia dla uczniów,
- staże i praktyki zawodowe,
- zakup sprzętu i
wyposażenia
Projektem objętych zostało
8 szkół średnich/placówek,
które uczestniczyły w
projekcie inwestycyjnym
„Podniesienie jakości
kształcenia w powiecie
cieszyńskim poprzez
inwestycji w infrastrukturę
edukacyjną” realizowanym
w latach 2017-2018 w
ramach RPO WSL 20142020 Dz. 12.2.2.
Infrastruktura kształcenia
zawodowego – RIT
Projekt wpisuje się w
zadanie własne Powiatu w
zakresie geodezji i katastru.
Przedmiotem inwestycji jest
uzyskanie subregionalnego
zbioru dokumentów
cyfrowych i baz danych
zgodnych nowymi
regulacjami prawnymi w
dziedzinie geodezji i
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cyfrowych usług
publicznych

kartografii oraz podniesienie
jakości i dostępności e-usług
geoinformatycznych
świadczonych na rzecz
przedsiębiorców, obywateli i
organów administracji
publicznej. Projekt obejmuje
digitalizację zasobów i treści
oraz ich rozbudowę poprzez
utworzenie nowych treści
cyfrowych i podniesienie
jakości istniejących danych
większości rejestrów
publicznych składających się
€na PZGIK szczebla
regionalnego i lokalnego
oraz modernizację i
rozbudowę systemów
teleinformatycznych,
e-usługi wraz z zakupem
sprzętu, oprogramowania i
szkolenia. Projekt jest
realizowany w partnerstwie z
Powiatem Bielskim,
Miastem Bielsko-Biała,
Powiatem Żywieckim,
Gminą Czechowice –
Dziedzice, Gminą Cieszyn
oraz Województwem
Śląskim.

3. Planowane do realizacji zadania w oparciu o złożone wnioski
Lp.

Cel Strategiczny

Projekt

Umożliwienie
powszechnego dostępu
do kultury
mieszkańców Śląska
Cieszyńskiego oraz
edukacji regionalnej,
artystycznej i
kulturalnej.

Codzienne i
świąteczne
życie Górali
Śląskich –
poszerzenie
oferty
kulturalnej
pogranicza
polsko –
czeskiego

Program

1.

W
partnerstwie z
PZKO Mosty

Fundusz
Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk
Cieszyński Těšínské Slezsko
– Program
INTERREG V-A
Republika Czeska
– Polska.

Wartość

Krótki opis/zakres

Wartość projektu:
30.340,00 € w tym:
Dofinansowanie
UE: 25.789,00 €
Budżet państwa:
1.517,00 €
wkład własny:
3.034,00 €

Celem projektu jest
powstanie nowej oferty
kulturalnej związanej z
bogactwem materialnym i
niematerialnym Górali
Śląskich
Zakres zadania obejmuje:
- utworzenie pokazowego
kamiennego pieca opalanego
drewnem w Chacie
kumornika w Muzeum
Beskidzkim w Wiśle,
- wyremontowanie posadzki
kamiennej,
- zakup mobilnej sceny,
- wykonanie 2 tablic
ekspozycyjnych
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2.

Zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia na
wszystkich poziomach
edukacji młodzieży
powiatu cieszyńskiego
oraz osób z innych
regionów kraju i
zagranicy.

Podniesienie
jakości
kształcenia
CKZ w
BażanowicachNowoczesność
naszą siłą

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Oś Priorytetowa
XI. Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego

Wartość Projektu:
570.560,00 zł
w tym:
dofinansowanie UE:
484.976,00zł zł.

Zakres zadania obejmuje:

Budżet państwa:
57.056,00 zł,
wkład własny:
58.528,00 zł.

- zakup wyposażenia do
pracowni obrabiarek,
sztukatorskiej, spawalniczej
oraz chłodnictwa i
klimatyzacji

Poddziałanie:
11.2.3 3.
Wsparcie
szkolnictwa
zawodowego

-remont pomieszczenia dla
nowej pracowni chłodnictwa
i klimatyzacji

- Kursy i szkolenia dla
uczniów ZST w Cieszynie,
ZST w Ustroniu, ZSB w
Cieszynie
- staże dla uczniów
-kursy i szkolenia dla
nauczycieli zawodu oraz
instruktorów praktycznej
nauki zawodu CKZ w
Bażanowicach

V.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU

1. Edukacja
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie edukacji publicznej. Do zadań Powiatu należy zakładanie i prowadzenie publicznych
szkół i placówek oświatowych oraz dotowanie szkół i placówek niepublicznych.
Powiat Cieszyński prowadzi 23 szkoły dla młodzieży:
- 5 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne dla uczniów z autyzmem,
- 8 techników,
- 8 szkół branżowych I stopnia,
- 1 szkołę branżową I stopnia specjalną.
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Powiat prowadzi również szkołę podstawową specjalną oraz szkołę przysposabiającą do
pracy, które wchodzą w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie. W sieci szkół znajduje się ponadto 11 szkół dla dorosłych:
- 7 szkół policealnych,
- 4 licea ogólnokształcące.
Powiat jest również organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Cieszynie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle-Malince,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Koniakowie. Łącznie w szkołach prowadzonych przez Powiat Cieszyński na dzień 31.12.2019
roku uczyło się około 6,1 tys. uczniów (w roku 2018 odpowiednio 4,7 tys.)
Plan dochodów w zakresie oświaty wyniósł 72.542.862zł i obejmował przede wszystkim
część oświatową subwencji ogólnej (70.025.037zł), natomiast plan przychodów wyniósł
1.804.419zł. Z kolei plan wydatków na 2019 rok kształtował się na poziomie 78.835.794zł.
Zestawienie ogólne wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.

Nazwa jednostki

Liczba uczniów w roku szkolnym
2019/2020*

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2019/2020*

1 I LO Cieszyn

664

24

2 II LO Cieszyn

713

24

3 ZSO Wisła

214

8

4 ZSTiO Skoczów

525

20

1 017

36

6 ZSGH Wisła

248

10

7 ZS Cieszyn

693

25

8 ZSB Cieszyn

339

14

9 ZST Ustroń

266

9

10 ZS Istebna

179

8

11 ZSPT Międzyświeć

282

11

12 ZST Cieszyn

695

26

13 ZPSWR Cieszyn

252

52

6 087

267

5 ZSEG Cieszyn

Ogółem

⃰ W liczbie uwzględnionych jest ogółem 53 słuchaczy szkół dla dorosłych oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie liczba uczniów nie obejmuje dzieci
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

36

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

Wydatki płacowe oraz stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych

Liczba
etatów
Wykonanie
nauczycieli
nauczyciele
na dzień
31.12.2019r.*

Liczba
etatów AiO Wykonanie Wykonanie
na dzień
AiO
razem**
31.12.2019r.*

L.p. Nazwa jednostki

Plan

1 I LO Cieszyn

3 453 943

48,35

3 021 142

8,75

427 991

3 449 133

2 II LO Cieszyn

4 040 232

46,74

3 580 643

9,00

439 008

4 019 651

3 ZSO Wisła

1 304 724

17,46

1 019 432

5,50

242 878

1 262 310

4 ZSTiO Skoczów

3 081 226

39,90

2 405 358

14,50

647 542

3 052 900

5 ZSEG Cieszyn

6 629 096

72,65

5 842 487

16,00

740 806

6 583 293

6 ZSGH Wisła

2 639 140

26,03

1 893 924

14,00

677 403

2 571 327

7 ZS Cieszyn

4 823 058

56,54

4 109 309

15,25

691 485

4 800 794

8 ZSB Cieszyn

2 383 094

29,86

2 033 238

6,50

302 942

2 336 180

9 ZST Ustroń

1 709 629

19,12

1 374 223

6,17

321 431

1 695 654

872 590

9,43

619 408

4,75

231 402

850 810

11 ZSPT Międzyświeć

2 183 546

25,09

1 847 921

7,50

309 694

2 157 615

12 ZST Cieszyn
CKPiZ/CKZ
13 Bażanowice

3 747 126

44,73

3 162 850

11,50

554 507

3 717 357

1 141 609

10,76

886 869

4,50

235 780

1 122 649

11 013 240

101,78

8 601 637

36,50

1 264 897

9 866 534

10 ZS Istebna

14 ZPSWR Cieszyn
15 ZPPP Cieszyn

2 052 055

27,00

1 667 707

7,50

354 514

2 022 221

16 OPP Koniaków

354 736

3,82

232 543

2,35

111 638

344 181

17 SSM Wisła

309 954

1,00

92 230

5,00

215 815

308 045

51 738 998

580,26

42 390 921

175,27

7 769 733

50 160 654

Ogółem

*) Liczba etatów nie obejmuje osób przebywających na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych,
tacierzyńskich, dla poratowania zdrowia, wyrównawczych), czy też długotrwałych zwolnieniach lekarskich jeżeli w ich
miejsce (na ich stanowisko) zatrudniona została inna osoba, lub jeżeli jej godziny powierzone zostały innym
nauczycielom.
**) Kwota nie obejmuje wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych na zasadach
określonych w Kodeksie Pracy, a także wydatków poniesionych w obrębie § 4170 oraz programów europejskich.
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Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Cieszyński w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na stopnie awansu zawodowego wg
stanu na dzień 30.09.2019 roku
Stopień awansu zawodowego
Stażysta

Kontraktowy

2,11%

Mianowany

11,66%

Dyplomowany

16,50%

69,73%

Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach
ogólnokształcących

Nazwa szkoły

Ilość uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu
maturalnego

Ilość uczniów, którzy
zdali egzamin
maturalny z
poprawką

Zdawalność egzaminu
maturalnego
z poprawką [%]

1

2

3

4

I LO Cieszyn

145

145

100,00%

II LO Cieszyn

207

206

99,52%

ZS Cieszyn

57

55

96,49%

ZSO Wisła

39

32

82,05%

448

438

97,77%

Razem

Wyniki egzaminu maturalnego 2019 w liceach
ogólnokształcących dla młodzieży
(iloraz liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do liczby
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu - wyrażony w proc.)
100,00%

99,52%

96,49%
82,05%

Zdawalność [%]

100%
80%
60%
40%
20%
0%
I LO
Cieszyn

II LO
Cieszyn

ZS Cieszyn

ZSO Wisła

Nazwa szkoły

38

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach

Nazwa szkoły

Ilość uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu
maturalnego

1

2

ZS Cieszyn
ZSEG Cieszyn

Ilość uczniów, którzy
Zdawalność egzaminu
zdali egzamin
maturalnego z poprawką
maturalny z
[%]
poprawką
3

4

75
137

74
126

98,67%
91,97%

ZST Cieszyn
ZSPT Międzyświeć

52
19

47
17

90,38%
89,47%

ZST Ustroń

22

19

86,36%

ZSTiO Skoczów
ZSB Cieszyn

26
32

22
27

84,62%
84,38%

ZSGH Wisła

57

47

82,46%

420

379

90,24%

Razem

Wyniki egzaminu maturalnego 2019 w technikach dla młodzieży
(iloraz liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do liczby
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu - wyrażony w procentach)
98,67%

100%
91,97%

90,38%

89,47%

Zdawalność [%]

86,36%

84,62%

84,38%
82,46%

80%

60%
ZS Cieszyn

ZSEG
Cieszyn

ZST Cieszyn

ZSPT
Międzyświeć

ZST Ustroń

ZSTiO
Skoczów

ZSB Cieszyn ZSGH Wisła

Nazwa szkoły
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Miejsca zajęte przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Cieszyńskiego w Ogólnopolskim Rankingu
Szkół Liceów i Techników 2019 „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”:
1. Kategoria liceów ogólnokształcących:
- 31 miejsce w województwie śląskim I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego
w Cieszynie,
- 37 miejsce w województwie śląskim II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie;
2. Kategoria techników:
- 4 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 1 Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego
w Cieszynie,
- 7 miejsce w województwie śląskim Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. W. Reymonta w Wiśle,
- 19 miejsce w województwie śląskim Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyświeciu,
- 22 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. gen.
S. Grota Roweckiego w Cieszynie,
- 48 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 2 w Zespole ekonomiczno-Gastronomicznych
im. MZC w Cieszynie.

2. Promocja i ochrona zdrowia
Do zadań Powiatu należy m.in. realizowanie zadań publicznych o charakterze
ponadgminnym

w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opracowywanie i realizacja programów

polityki zdrowotnej, koordynowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności
za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia poprzez organizowanie: szkoleń, debat, akcji i kampanii
profilaktycznych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, olimpiad i konkursów.
W tym obszarze zrealizowano następujące zadania:
1„Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2019 roku” - XV edycja
Główne założenia Forum, to upowszechnianie i wymiana informacji, także w postaci bazy
elektronicznej, edukacja, wsparcie działań lokalnych na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu oraz
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promowanie dobrych praktyk. To cykliczny program, którego zasadniczymi elementami są
spotkania edukacyjno – informacyjne, integracja w regionie, oraz implementacje praktyczne idei
Forum poprzez działania wspólne, takie jak „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” - XI akcja
profilaktyczna w Ustroniu.
2.Program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu" - edycja 2019-2021
Celem programu było zwiększenie liczby osób posiadających umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu wiosennych szkoleń, uczniowie pięciu
wytypowanych szkół, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania w sytuacjach
zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Program zakończyła jesienna olimpiada wiedzy.
3. Konkurs „Zdrowie po cieszyńsku” - VII edycja
Głównym celem konkursu było upowszechnianie zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób w
nawiązaniu do kultury i tradycji Śląska Cieszyńskiego. Była to siódma edycja konkursu,
realizowana w trzech kategoriach: literackiej na bajki i baśnie, teatralnej na scenki rodzajowe oraz
edukacyjnej na gry towarzyskie.
4. „Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”- VIII edycja
Olimpiada odbyła się dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów: bielskiego, cieszyńskiego,
żywieckiego oraz miasta Bielska – Białej. Głównym celem była profilaktyka problemów zdrowia
psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Do olimpiady z terenu naszego
powiatu przystąpiło 12 szkół ponadpodstawowych, w finale nasz laureat zdobył I miejsce na
podium.
5. Powiatowa Kampania Profilaktyczna „Żyj bez uzależnień” - XIII edycja
Głównym celem kampanii było zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu,
tytoniu i uzależnieniom behawioralnym w środowiskach szkolnych, a ważnym założeniemmodelowanie zachowań uczniów za pomocą scenek socjoterapeutycznych z czytelnym morałem
prozdrowotnym, Program kampanii składał się z 3 etapów: szkolenia tematycznego dla ponad 70
osób, przygotowania w szkole scenki rodzajowej z mottem zdrowotnym oraz finałowego przeglądu
teatralnego z nagrodami.
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6. Cykl konferencji o bajce terapeutycznej i akcje czytania bajek dla chorych dzieci w Szpitalu
Śląskim.
Celem głównym jest wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o literaturę terapeutyczną i wychowanie
przez czytanie. Konferencja była współorganizowana z Biblioteką Miejską w Cieszynie. Edukacja
w tej dziedzinie i wychowanie przez czytanie pomaga w niwelowaniu negatywnych emocji,
a bajkoterapia jest dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka.
7. Program „Akademia Ruchu” - 12 edycja
Cykliczny program ruchowy. Systematycznie od kilku lat program ten umożliwia mieszkańcom
Powiatu udział w bezpłatnych ćwiczeniach ruchowych. Zainteresowanie tym programem jest bardzo
duże, zapisy odbywają się od kilku lat poprzez rejestrację elektroniczną. Akademia proponuje
mieszkańcom regularny udział 5 razy tygodniowo w różnych zajęciach, takich jak: aerobic, zumba i
pilates.
8. Kontynuacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu
Cieszyńskiego na lata 2017-2020, uwzględniającego poprawę zdrowia psychicznego lokalnej
społeczności, poprzez działania poszczególnych podmiotów, jak również działania wspólne.
9. Starostwo Powiatowe w Cieszynie znalazło się w grupie 31 laureatów drugiej edycji programu
„PracoDawcy

Zdrowia”,

organizowanego

przez

Ministerstwo

Zdrowia

w

Warszawie.

Głównym celem programu była promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zachęcenie
pracowników do zgłaszania się na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób
cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
- Dofinansowano 9 zadań z zakresu „ochrony i promocji zdrowia" (12 ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert ) oraz jedno zadanie dofinansowano poza konkursem.
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2.1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Szpital Śląski w Cieszynie ul. Bielska 4, jest stacjonarną, wielospecjalistyczną jednostką
ochrony zdrowia, dla której organem tworzącym jest Powiat Cieszyński. ZZOZ udziela świadczeń
zdrowotnych w ramach 22 oddziałów i stacji dializ oraz 29 poradni, w tym 23 w Cieszynie,
2 w Ustroniu oraz 4 w Skoczowie. Pełen zakres działalności leczniczej ZZOZ Cieszyn jest dostępny
na stronie: www.szpitalslaski.pl.
Świadczenia medyczne realizowane są w budynkach:
A – Pawilon diagnostyczno-zabiegowy,
B – Pawilon łóżkowy,
D – Pawilon I - Oddział dermatologiczny, Oddział nefrologiczny, Stacja dializ,
E – Pawilon VI - Oddział dzienny psychiatryczny,
F – Pawilon VII - Oddział psychiatryczny,
J – Centrum Zdrowia Psychicznego.
ZZOZ w Cieszynie posiada 512 łóżek, 16 miejsc (oddziały dzienne) oraz 13 stanowisk (Stacja
Dializ).
W 2019 roku udzielono następującej ilości świadczeń:
 Zespół Poradni Szpitala Śląskiego – 103.858 porad
 Przychodnia Rejonowa w Skoczowie – 12.851 porad
 Przychodnia Rejonowa w Ustroniu – 7.814 porad
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 8.727 porad
Liczba świadczeń udzielonych w oddziałach:
 Oddziały – 19.285 hospitalizowanych pacjentów
 SOR – 21.707 przyjętych pacjentów
 Oddziały dzienne – 4.753 wykonanych osobodni
 Stacja dializ – 12.564 wykonanych dializ.
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Powiat Cieszyński w roku 2019 roku przekazał dotację dla ZZOZ Cieszyn na następujące
zadania inwestycyjne:
- 6.000.000 zł „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu
Śląskim w Cieszynie”
- 52.766 zł zakup aparatury do hemiodializy, wózka zabiegowego wielofunkcyjnego i wózka do
transportu bielizny.

Wykaz znaczącego sprzętu medycznego przyjętego na stan ZZOZ w Cieszynie
w roku 2019

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nazwa
Videoprocesor
Videogastroskop
Aparat do hemodializy
Autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych
Videobronchoskop
Monitor medyczny
Pompa płucząca
Pistolet do biopsji
Elektrokardiograf
Dermatoskop
Łóżko z wyposażeniem
Tonometr aplanacyjny
Imadło chirurgiczne
Komputer medyczny z wyposażeniem
Sonda do lithoclasta
Plurimetr inklinometr
Amplituner
Dermatom
Pulsoksymetr
Razem

Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
50
2
3
4
1
2
2
1
1
78

Wartość brutto
156 600 zł
91 800 zł
48 330 zł
10 086 zł
75 600 zł
16 200 zł
7 560 zł
6 804 zł
13 878 zł
4 698,75 zł
258 589,80 zł
9 397,48 zł
10 409,47 zł
45 206,68 zł
1 128,60 zł
991,44 zł
3 690 zł
2 386,77 zł
1 998 zł
765 354,99 zł
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Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

ogółem

Personel
WYŻSZY
lekarze
w tym:
rezydenci
stażyści

farmaceuci
inny wyższy (w tym kapelani)
ŚREDNI
pielęgniarki
położne
ratownik medyczny
opiekun medyczny
instr,.ter.zaj.
prac.socjalny
statystyk med.
rejestatorka med.
Pozostali pracownicy
NIŻSZY
sanitariusze
Pozostali pracownicy
OBSŁUGA
pracownicy gospod.
palacze
salowe
sprzątaczki
pozostali
ADMINISTRACJA
RAZEM ZZOZ

osób
139
91

etatów
129,063
85,013

38
6

37,5
6

2
46
539
317
42
9
27
5
3
20
51
65
31
23
8
143
13
6
9
85
8
67
919

2
42,050
523,114
306,400
40,25
9
25
5
2,5
20
50,750
64,214
30,5
23
7,5
140
13
6
8,75
82,75
8
66,9
889,58
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2.2 Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na ul. Bielskiej 22, to jednostka medyczna Powiatu
Cieszyńskiego. W systemie państwowego ratownictwa medycznego w roku 2018 funkcjonowało
7 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 3 zespoły specjalistyczne i 4 podstawowe.
Zespoły Ratownictwa Medycznego są rozmieszczone w poszczególnych miejscowościach
Powiatu Cieszyńskiego:
- ZS i ZP z Cieszynie;
- ZS w Skoczowie;
- ZS w Istebnej;
- ZP w Strumieniu;
- ZP w Zebrzydowicach
- ZP w Wiśle.
Poza ratownictwem medycznym wykonywane są usługi:
 transportu sanitarnego;
 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ambulatoriach w Skoczowie i Wiśle;
 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
 zabezpieczenia imprez masowych.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.
Ilość osób zatrudnionych 93 w tym:
- Administracja - 9 os
- Pielęgniarki - 3 os.
- Pielęgniarze - 5 os.
- Ratownicy Medyczni - 68 os. (w tym ratownicy z uprawnieniami do kierowania pojazdami)
- Kierowcy - 4 os.

- Sanitariusze - 1 os.
- Mechanicy - 2 os.
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Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
w roku 2019

Stacja CPR

Cieszyn

Zebrzydowice

Skoczów

Istebna

Wisła

Strumień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień.

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

zespół
specjalistyczny

181

151

166

190

151

192

172

178

184

158

143

171

2019
2037

zespół
podstawowy

260

240

238

244

209

268

267

266

244

235

232

219

2922

zespół
podstawowy

133

97

126

116

123

121

126

138

100

115

92

111

1398

zespół
specjalistyczny

268

232

191

232

194

253

262

246

273

236

216

276

2879

amb. ogólne
POZ

601

694

749

691

748

1041

751

626

758

643

625

628

8555

zespół
specjalistyczny

114

111

94

102

93

114

121

132

102

106

79

112

1280

amb. ogólne
POZ

303

281

224

244

260

321

256

365

233

169

213

249

3118

zespół
podstawowy

198

180

141

153

163

186

188

180

172

144

138

158

2001

zespół
podstawowy
razem:
Ambulatoriu
m ogólne
Wyjazd
zespołu
specjalistycz.
Wyjazd
zespołu
podstawowe.

143

141

132

138

154

144

144

145

121

149

118

123

1652

904

975

973

935

1008

1362

1007

991

991

812

838

877

11673

563

494

451

524

438

559

555

556

559

500

438

559

6196

734

658

637

651

649

719

725

729

637

643

580

611

7973

Razem wyj.
zespołów:

1297

1152

1088

1175

1087

1278

1280

1285

1196

1143

1018

1170

14169

Uchwałą nr 432/ZP/VI/20 z dnia 23.04.2020r. Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie
finansowe Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego za rok 2019. Jednostka wykazała
zysk netto w kwocie 110.131,55 zł
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3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałanie

przemocy

w

rodzinie

oraz

wspieranie

osób

niepełnosprawnych
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
Jednostką organizacyjną Powiatu powołaną do realizacji zadań własnych oraz zleconych
z tego zakresu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
Dokumentami strategicznymi przyjętymi do realizacji nałożonych zadań są:
1. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017 – 2025 przyjęta Uchwałą
nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 listopada 2017r.
Spójność Społeczna
Głównym

celem

strategicznym

jest

dostosowanie

form

udzielanego

wsparcia

do rzeczywistych potrzeb mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Cieszyńskim na lata
2018 – 2023 przyjęta Uchwałą nr XL/286/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27.02.2018r.
Misją Strategii jest „Pomoc mieszkańcom powiatu w rozwiązywaniu problemów poprzez
organizowanie różnorodnej oferty wsparcia”.
Realizacja celów i misji określonych w strategiach została omówiona poniżej.
3.1.

Pomoc społeczna

Jednym z zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie domów pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na swoim terenie Powiat zleca prowadzenie 5 domów
pomocy społecznej, a 3 jednostki Powiat prowadzi samodzielnie.
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Lp.

Nazwa Domu

Liczba
miejsc

Profil Domu

1.

DPS Betania Cieszyn,
ul. Katowicka 1

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

30

2.

DPS Cieszyn, Pl. Londzina

dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)

116

3.

EDO Emaus Dzięgielów,
ul. Ks. Karola Kulisza 47

dla osób w podeszłym wieku

89

4.

DPS w Skoczowie,
ul. Mickiewicza 36

dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
39
(chłopców)

5.

DPS w Strumieniu,
ul. 1 Maja 12

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
73
(chłopców)

Lp.
1.
2.

3.

Nazwa Domu
PDPS „Pogodna Jesień”
w Cieszynie, ul. Korfantego 1
PDPS w Pogórzu, ul. Zamek 132,
43-430 Skoczów wraz
z filią „Bursztyn”
PDPS „Feniks” Skoczów
ul. Sportowa 13

Zatrudnienie
(etaty na dzień
31.12.2018r)
45,5
140,08

97,375

Liczba
miejsc

Profil Domu
dla osób w podeszłym wieku i przewlekle
somatycznie chorych
dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie i przewlekle psychicznie
chorych (kobiet)
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie

70
184

120
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W roku 2019 o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej złożono 164 wnioski. Termin oczekiwania
na przyjęcie do DPS wynosił od 1 tygodnia do 1,5 roku (w zależności od profilu).
W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje ponadto:
1. Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 34 osób dorosłych
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4. Jego prowadzenie zlecono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu
Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie. Z uczestnictwa w Ośrodku w 2019r.
skorzystało 41 osób dorosłych.
2. Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 30 osób dorosłych.
Centrum ma swoją siedzibę w Ustroniu przy ul. Szerokiej 7. Jego prowadzenie zlecono
Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu. Z uczestnictwa w Centrum
w 2019r. skorzystało 33 osoby.
Wpłynęło 102 wnioski o skierowanie do w/w Środowiskowych Domów Samopomocy. Czas
prowadzenia postępowania administracyjnego wynosił do 2 miesięcy.
3. Punkt Interwencji Kryzysowej w którym udzielane jest specjalistyczne poradnictwo, w tym
w szczególności psychologiczne i prawne osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie
przedkryzysowym, m.in. w przypadkach gwałtu, samobójstw, problemów rodzinnych, pożarów
itp. PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu
w punkcie interwencji kryzysowej oraz interwencji wyjazdowych. Powiat zlecił prowadzenie
punktu Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie. Z oferty PIK
skorzystało 1041 osób.

3.2.

Piecza zastępcza

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wpieranie
to następuje poprzez wdrożenie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności
do wypełniania tych funkcji oraz zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
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Dokumentem przyjętym do realizacji nałożonych zadań, w tym zakresie, jest:
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą
nr XL/288/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27.02.2018r.
Program wyznacza trzy cele główne:
 Tworzenie warunków do zintegrowanego i skutecznego rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Cieszyńskim,
 Wspieranie usamodzielnionych wychowanków pieczy,
 Inicjowanie działań mających na celu umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.
1. Starosta, na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. W 2019 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zrealizował następujące zadania:
 organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może
sprawować opieki. Wśród rodzin zastępczych Powiatu Cieszyńskiego 3 rodziny zastępcze
skorzystały z możliwości czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem; 8 dzieci
przebywających w ww. rodzinach zostało powierzonych opiece 5 rodzin pomocowych.
 organizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych. W roku 2019 r. PCPR organizował następujące
szkolenia: dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych z tematyki
nadużyć seksualnych, dla rodzin spokrewnionych z kształtowania prawidłowych postaw
wychowawczych, dla rodzin zawodowych i niezawodowych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, dla rodzin zawodowych z tematyki ochrony danych osobowych, dla
rodzin zawodowych dot. przygotowania dziecka do adopcji oraz procesu kwalifikowania
dziecka do przysposobienia. Ponadto PCPR informował rodziny zastępcze o możliwości udziału
w szkoleniach w ramach projektu unijnego realizowanego przez ROPS, z czego część rodzin
zawodowych skorzystała.
 praca w stałych zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Na posiedzenia zespołów
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zapraszali wszystkie osoby, które miały wiedzę, nt.
sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, szkolnej dziecka, m.in. rodzina zastępcza, pedagog,
psycholog, asystent rodziny lub pracownik socjalny, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,
rodzice biologiczni. Od stycznia do grudnia odbyło się ok. 390 posiedzeń zespołów, po których
sporządzono i przekazano do Sądu, tyle samo opinii dot. zasadności dalszego pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
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 wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnienia oraz na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje również
tzw. „wyprawki rzeczowe”.
2. W Powiecie Cieszyńskim piecza zastępcza prowadzona jest w formie:
a) rodzinnej - organizator rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR)w roku 2019 r. objął pomocą
łącznie 165 rodzin zastępczych.
b) instytucjonalnej - 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: Ośrodek Pomocy
Dziecku

i

Rodzinie

–

Dom

Dziecka

w

Międzyświeciu

z

oddziałem

w Zebrzydowicach (Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosił 22,25etatu), Dom
Dziecka w Cieszynie z oddziałem w Dzięgielowie (Stan zatrudnienia na dzień
31.12.2019r. wynosił 22,5etatu) oraz Rodzinny Dom Czasowego pobytu „Sindbad”
w Ustroniu prowadzony na zlecenie przez SOS Wioski Dziecięce.

3.3.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż narusza prawa i dobra osobiste osoby
doświadczającej

przemocy,

powoduje

cierpienie

i

ból

oraz

poczucie

bezsilności.

Przemoc występuje w sytuacji nierównowagi sił, często w stosunku do osób słabszych fizycznie,
psychicznie, o niższym poczuciu własnej wartości i zależnych od osoby stosującej przemoc.
Dokumentami przyjętymi do realizacji nałożonych zadań są:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą nr VII/51/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 maja 2015 r.
W programie zostały określone następujące obszary:
 Profilaktyka i edukacja społeczna,
 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
 Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Powiatowy

Program

psychologiczno-terapeutyczny

dla

osób

stosujących

przemoc

w rodzinie na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą nr 819/ZP/V/18 Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego z dnia 14.02.2018
Powiat ogłosił otwarty konkurs na realizację Programu psychologiczno - terapeutycznego. Z uwagi
na brak organizacji chętnej do realizacji programu, był on realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Z uczestnictwa w programie skorzystały 2 osoby.
Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą nr XL/289/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z 27.02.2018r.
Powiat ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Z uwagi na brak organizacji chętnej do realizacji zadania, PCPR
podjął się jego organizacji. Program nie został jednak zrealizowany z uwagi na brak uczestników.
W roku 2019 prowadzono działania monitorujące osoby, które ukończyły program
korekcyjno-edukacyjny bądź psychologiczno-terapeutyczny w ostatnich 3 latach. Monitoringowi
poddano 4 osoby, z czego jedna z nich powróciła do zachowań przemocowych.
Powiat zlecił Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Realizacja tego zadania finansowana jest w 50% z budżetu Powiatu
zaś pozostałe 50 % współfinansowane jest przez Gminy. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie
schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, udzielanie
szeroko

rozumianego

poradnictwa

psychologicznego,

prawnego,

socjalnego

i medycznego, prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2019 roku ze schronienia skorzystało 37 osób, w tym 19
dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 195 osób, a z psychologicznego 71 osób.
W spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet brało udział 14 osób, a w spotkaniach grupy
socjoterapeutycznej dla dzieci – 20 osób. Dodatkowo 10 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii
pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania (nr 33- 851- 29- 29), przeprowadzono
673 rozmów.
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3.4 Wspieranie osób niepełnosprawnych
Dokumentem przyjętym do realizacji nałożonych w tym zakresie zadań jest:
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023 przyjęty
uchwałą nr VII/51/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26.05.2015r.
Głównymi celami programu są:
 Rozwój rehabilitacji społecznej,
 Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym

uczestnictwa w życiu

kulturalnym

i sportowym,
 Tworzenie

środowiska

fizycznego

zapewniającego

osobom

niepełnosprawnym

możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez usuwanie wszelkich
barier komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych.
Realizacja ww. celów odbywała się poprzez realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej oraz programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rehabilitacja społeczna
PCPR realizuje zadania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
społecznej, które finansowane są ze środków PFRON otrzymanych zgodnie z algorytmem. Do
zadań tych należą m.in.
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze,
- Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,
- Zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji działań z zakresu rehabilitacji
społecznej.
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Warsztat Terapii Zajęciowej
Na terenie Powiatu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, którego
organem prowadzącym jest PDPS „Feniks” w Skoczowie. Warsztat Terapii Zajęciowej jest
placówką pobytu dziennego realizującą swoje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej dla 70 uczestników, posiadających orzeczenia o znacznym (45 osób) lub
umiarkowanym (25 osoby) stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
Uczestnikami zajęć w WTZ jest 69 uczestników z powiatu cieszyńskiego oraz 1 uczestnik
z Powiatu Pszczyńskiego. Funkcjonowanie Warsztatu współfinansowane jest ze środków PFRON
oraz ze środków Powiatu.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany
ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na
rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na
rzecz osób niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii
zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Powiat Cieszyński zawarł z PFRON umowę o realizację przez samorząd powiatowy
programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zgodnie z jej zapisami realizację programu przekazano
podmiotowi prowadzącemu WTZ, tj.: Powiatowemu Domowi Pomocy Społecznej „Feniks”
w Skoczowie. Z realizacji zadania skorzystało 5 beneficjentów, którzy mogli uczestniczyć
w programie. Zadanie realizowane było od 1 lutego 2019r. do końca stycznia 2020.
„Program Wyrównywania Różnic Między regionami III”
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Realizacja tego programu umożliwiła likwidację barier transportowych, poprzez
dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu dla Centrum
Aktywności TON w Ustroniu.

Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności który wydaje
orzeczenia o:
 niepełnosprawności;
 stopniu niepełnosprawności;
 wskazaniach do ulg i uprawnień.
Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby niepełnosprawnej, stanowią
również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień. Ponadto do zadań Zespołu
należy wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.
Dane liczbowe przedstawiające liczbę przyjętych w 2019r. wniosków oraz wydanych w tym okresie orzeczeń,
legitymacji oraz kart parkingowych.
Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia
niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień, w tym:

o niepełnosprawności,

stopniu

2568

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż.

325

Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności

2226

Liczba wydanych orzeczeń, w tym

2247

Orzeczenia o niepełnosprawności
301
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
1946
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Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym dla:

930

Dzieci

107

Dorosłych

823

Liczba wydanych kart parkingowych, w tym dla:

718

Osób indywidualnych

711

Placówek

7

Wykorzystując możliwości finansowe Powiatu i pozyskując środki pozabudżetowe realizowano
zadania ustawowe oraz cele określone w Programach i Strategiach.

4. Transport, w tym publiczny transport zbiorowy oraz zarządzanie ruchem na
drogach publicznych.
Do zadań Powiatu w tym obszarze należy podejmowanie i koordynowanie działań
w zakresie organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, udzielanie,
odmowa udzielenia, cofnięcie oraz zmiana licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu
drogowego rzeczy oraz osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz
regularnych specjalnych, wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w tym,
zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych kat. II i III, a także prowadzenie spraw
dotyczących usuwania pojazdów z drogi na podstawie przepisów art.130a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym.
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Decyzje wydane w zakresie transportu w roku 2019
Kategoria druku

Ilość

Zezwolenie na przejazd pojazdu
nienormatywnego kat. II
Zezwolenie na przejazd pojazdu
nienormatywnego kat. III
Licencje na wykonywanie krajowego transportu
drogowego rzeczy
Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy
Zezwolenie na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów w krajowym transporcie
drogowym osób
Wypisy z zezwolenia na wykonywanie
regularnych specjalnych przewozów w
krajowym transporcie drogowym osób
Zezwolenie na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym
Wypisy z zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym
Licencje na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób
Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób
Licencje na wykonywanie krajowego transportu
pojazdem od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą
Wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu pojazdem od 7 do 9 osób łącznie z
kierowcą
Licencje na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Zaświadczenia na przewozy drogowe na
potrzeby własne
Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe
na potrzeby własne
Zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego rzeczy
Wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego
Licencje na przewóz osób samochodem
osobowym
Wypis z licencji na przewóz osób samochodem
osobowym
Ogółem:

8
24
41
35
9

5

213

49
8
25
11

9
6
30
26
41
35
1
1
577
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Przewozy pasażerskie w Powiecie Cieszyńskim, realizowane były na 24 liniach
komunikacyjnych obsługiwanych przez 4 przewoźników w następujący sposób:
1. DAS - obsługiwał pięć linii komunikacyjnych:
1) Cieszyn – Dębowiec – Skoczów
2) Cieszyn – Ustroń – Jaworzynka Trzycatek
3) Cieszyn – Ustroń – Koniaków Ochodzita
4) Dębowiec – Kisielów Remiza
5) Dębowiec – Międzyświeć.
2. LINEA-TRANS - obsługiwał siedem linii komunikacyjnych:
1) Cieszyn – Brenna Bukowa przez Skoczów, Brenna Leśnica
2) Cieszyn – Brenna Leśnica przez Skoczów
3) Cieszyn – Brenna Węgierski przez Skoczów
4) Cieszyn – Strumień Rynek – Chybie Centrum – Zarzecze OSP
5) Cieszyn – Strumień przez Drogomyśl,Chybie
6) Cieszyn – Marklowice Górne
7) Skoczów – Strumień przez Drogomyśl
3. TRANS-BUS - obsługiwał cztery linie komunikacyjne:
1) Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica pod Tułem
2) Cieszyn – Dzięgielów – Leszna Górna Podlesie
3) Cieszyn – Hażlach Dęby – Kończyce Wielkie
4) Cieszyn – Kończyce Wielkie – Rudnik
4. WISPOL – obsługiwał osiem linii komunikacyjnych:
1) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Wisła Malinka – Przełęcz Salmopolska –
Wisła Czarne
2) Cieszyn – Ustroń – Wisła – Koniaków Ochodzita
3) Cieszyn – Ustroń – Wisła – Jaworzynka Trzycatek
4) Cieszyn – Ustroń – Wisła Jawornik Centrum – Wisła Czarne
5) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Ustroń Równica
6) Ustroń Równica – Ustroń Centrum – Wisła Centrum – Wisła Czarne
7) Cieszyn – Goleszów – Ustroń
8) Skoczów – Wisła
Były to linie komercyjne, co oznacza, że przewoźnik prowadzący działalność gospodarczą,
wykonuje przewozy we własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność, starając się dostosować
rozkład jazdy pod rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Łącznie ww. przewoźnicy dysponowali ok.
100 autobusami o różnej pojemności pasażerów.
Przewozy te były wykonywane na podstawie zezwoleń wydawanych przez Starostę na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
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Schemat połączeń w wersji graficznej przedstawia się następująco:

Starosta nadzoruje rynek przewozowy, zgłaszając przewoźnikom potrzeby mieszkańców.
W celu jak najlepszego dostosowania oferty przewozowej dla mieszkańców Powiatu
Cieszyńskiego, działa – jako ciało doradcze przy Staroście - Rada Przewoźników, która zrzesza
przewoźników powiatowych wykonujących przewozy na liniach regularnych w Powiecie
Cieszyńskim. Jej zadaniem jest wspólne omawianie i rozwiązywanie problemów w zakresie potrzeb
przewozowych.
Powiat Cieszyński posiada opracowany i uchwalony w 2014 roku „Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego”. Opisane w nim szlaki
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komunikacyjne, generatory ruchu, potrzeby przewozowe, pożądany standard, przewidywany
sposób organizacji rynku przewozowego w Powiecie oraz kierunki rozwoju publicznego transportu
na obszarze Powiatu Cieszyńskiego, stanowią podstawę do kolejnych działań Powiatu jako
Organizatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
W oparciu o powyższy dokument, przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym

transporcie zbiorowym i ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Rada Przewoźników w piśmie z dnia 22 lipca
2019 roku, skierowanym do Starosty, zaproponowała wprowadzenie czterech nowych linii
komunikacyjnych realizowanych na podstawie zawieranych umów operatorskich. Zarząd powiatu
do tej propozycji się przychylił i w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach złożono wniosek o dopłatę do czterech poniższych linii komunikacyjnych:
1) Cieszyn Plac Wolności – Hażlach Skrzyżowanie – Kończyce Wielkie Centrum –
Zebrzydowice Dworzec Kolejowy;
2) Dworzec Cieszyn – Ogrodzona – Iskrzyczyn Centrum – Dębowiec Centrum ul. Szkolna;
3) Goleszów Centrum – Kisielów Remiza – Skoczów Dworzec Autobusowy;
4) Skoczów Dworzec Autobusowy – Bładnice OSP – Ustroń Lipowiec Remiza.
Wniosek został przyjęty. 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z Wojewodą o dopłatę, o której
mowa w ustawie o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w wysokości 1,00 zł do jednego
wozokilometra. 30 sierpnia 2019 r. Starosta w imieniu powiatu jako organizatora publicznego
transportu zbiorowego podpisał umowę z dwoma operatorami (przewoźnikami) na realizację ww.
czterech linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Firma DAS została
operatorem na liniach przedstawionych powyżej w punkcie 2 i 4. Z kolei firma TRANS-BUS
punkcie 1 i 3.
Po pojawieniu się kolejnej możliwości do złożenia wniosku do wojewody o dopłatę do
1 wozokilometra na następne linie komunikacyjne, Powiat złożył takowy, w dniu 11 października
2019 r. Wnioskiem objęto 5 linii komunikacyjnych:
1)
2)
3)
4)
5)

Cieszyn – Brzezówka – Pogwizdów – Kaczyce – Zebrzydowice d.k.;
Skoczów – Ustroń Zawodzie – Ustroń Jaszowiec;
Skoczów – Ustroń Centrum – Wisła Jawornik – Wisła Łabajów;
Skoczów – Drogomyśl – Chybie – Strumień;
Cieszyn – Hażlach – Dębowiec Podlesie.
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Zawarcie umów z przewoźnikami, pozwoliło na obsługę tych linii w formule użyteczności
publicznej w okresie od 01.11-31.12.2019 r., przy czym linia nr 1, uruchomiona została od
1 października 2019 r.

Decyzje wydane przez Wydział Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów w roku 2019:

Rodzaj dokumentu

Ilość

Dowody rejestracyjne

27.807

Pozwolenia czasowe

32.145

Karty pojazdu

6.967

Prawa jazdy międzynarodowe

100

Prawa jazdy krajowe, w tym
wtórniki

5.115

Ilość

- samochodowe 14.954
- motocyklowe
- zabytkowe
Tablice rejestracyjne

- tymczasowe

1.007
58
549

- samochodowe zmniejszone 95
- motorowerowe
- indywidualne

252
35

Pojazdy aktywne ogółem stan na 1.01.2019 = 150.497
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Pojazdy aktywne ogółem stan na 31.12.2019 = 156.121
W roku 2019 odnotowano zwiększenie liczby aktualnych pojazdów o 5.624.

5. Drogi publiczne
Zarządcą dróg kategorii powiatowej jest Zarząd Powiatu, a w jego imieniu działa Powiatowy
Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego przebiega 346,94 km
dróg kategorii powiatowej, w tym 117,88 km znajduje się w granicach miast, pozostałe 229,06 km
to drogi o charakterze zamiejskim.
W 2019r. zrealizowano 11 zadań inwestycyjno-remontowych, których wartość wynosiła
łącznie ok. 20,5 mln zł, w tym:
 budżet Powiatu:

8,2 mln zł

 budżet Gmin/Miast:

4,9 mln zł

 budżet Państwa:

7,4 mln zł

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego w ciągu dróg powiatowych znajdują się 174 obiekty mostowe,
w tym:


93 obiekty mostowe (oraz dodatkowo 11 przepustów Ø > 1500 usytuowanych głównie
w ciągu dróg powiatowych zamiejskich) znajdują się w zarządzie PZDP w Cieszynie.

Na łącznie 93 obiekty, jakimi zarządza PZDP, 10 obiektów (ok. 11%) uzyskało ogólną ocenę
stanu technicznego poniżej 3, co oznacza, że ich stan techniczny jest niezadowalający i zachodzi
pilna konieczność przeprowadzenia szerokiego zakresu prac remontowych, których wartość szacuje
się zgrubnie na kilka milionów złotych, natomiast 45 obiektów (ok. 48%) uzyskało ocenę na
poziomie 3, co wskazuje, iż w najbliższej perspektywie czasowej należałoby zaplanować
i zrealizować roboty konserwacyjno-utrzymaniowe, poprawiające ich ogólny stan techniczny.
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Zrealizowane zadania remontowo – inwestycyjne na drogach powiatowych
w 2019r. wraz ze strukturą ich finansowania

Lp.

Nazwa

Zakres

Gmina

Rok 2019

1

2

3

4

Remont nawierzchni drogi
powiatowej 2602 S Skoczów –
Brenna (ul. Górecka w Brennej
wraz z remontem istniejącego
chodnika na odc. ok. 1km)
Przebudowa ul. Frysztackiej (od
skrzyżowania z ul. Hażlaską do
skrzyżowania z ulicą
Folwarczną)
- wraz z budową muru
oporowego
Przebudowa ul. Hażlaskiej
Cieszynie (od ul. Frysztackiej
do ul. Św. Jerzego)
Przebudowa ul. Katowickiej w
Cieszynie

5

6

7

8

budżet
Powiatu

budżet
Gminy

budżet
Państwa

20 501 333

8 189 464

4 874 686

7 437 184

748 149

1

Brenna

1 069 301

224 806

96 346

0,3

Cieszyn

2 642 127

1 321 063

1 321 063

0,15

Cieszyn

499 838

249 919

249 919

0,2

Cieszyn

799 999

400 000

400 000

Cieszyn

3 941 964

1 970 982

1 970 982

1

Chybie

557 084

457 084

100 000

1

Dębowiec

737 762

702 762

35 000

1,06

Goleszów

3 445 837

1 681 564

150 000

1 614 273

0,12

Skoczów

7 579 498

1 894 875

1 894 875

3 789 749

Razem
Remont nawierzchni drogi
powiatowej 2634 S Chybie –
Zarzecze (ul. Wyzwolenia w
Chybiu i Zarzeczu)
Remont nawierzchni drogi
powiatowej 2616 S Kaczyce
Dln. – Kończyce Wlk. –
Dębowiec – Skoczów (ul.
Skoczowska w Dębowcu)
Przebudowa drogi powiatowej
nr 2608S w Dzięgielowie (od
km 4+804,52 do km 5+868,43)
Rozbiórka istniejącego i
budowa nowego mostu nad
rzeką Wisłą w Ochabach w
ciągu drogi powiatowej nr 2619
S wraz z budową obiektu
tymczasowego.
(rzeczowy zakres robót
zrealizowany w 2019r. - odbiór
końcowy przeprowdzony w
styczniu 2020r.)

Wartość
całkowita
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9

10

11

Rozbudowa drogi powiatowej
2627 S – ul. Główna
w Pruchnej - Etap I
Remont nawierzchni drogi
powiatowej 2607 S
- ul. Cieszyńska w Ustroniu (od
DW941 w kierunku
ul. Daszyńskiego)
Remont nawierzchni drogi
powiatowej 2646 S
Pielgrzymowice –
Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza
w Zebrzydowicach wraz z
remontem istniejącego
prawostronnego chodnika na
odcinku ok. 0,4km)

0,29

Strumień

0,6

Ustroń

1 798 764

843 399

213 492

595 208

297 604

297 604

775 915

116 388

116 388

1 Zebrzydowice

741 873

543 140

Zrealizowane prace związane z poprawą stanu technicznego zarządzanych obiektów
mostowych w 2019 r.


zrealizowano kompleksową przebudowę obiektu mostowego nr 59 w ciągu DP 2619 S w
Ochabach na terenie Gminy Skoczów (rozbiórka starego i budowa nowego obiektu) –
zadanie inwestycyjne ujęte w powyższej tabeli;



wymieniono balustradę szczeblinkową w złym stanie technicznym na barieroporęcz typu
mostowego na obiekcie nr 22 w ciągu DP 2603S w Brennej;



w ramach prac utrzymaniowych zrealizowano doraźne prace remontowe (szpachlowanie
ubytków betonu na gzymsach, kapach chodnikowych, przyczółkach, ustrojach nośnych,
wzmocnienie konstrukcji przyczółków, naprawa umocnienia przyczółków, zabezpieczenie
powierzchni

betonu

powłokami

uszczelniającymi,

zabezpieczenie

antykorozyjne

konstrukcji stalowych, uporządkowanie koryta cieku pod itd.) na 8 obiektach mostowych
(obiekty nr 21,26,28,36,37,60,84 i S5);

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez PZDP
1. Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap
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W czerwcu 2019r. rozpoczęła się realizacja zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S –
ul. Główna w Pruchnej - Etap I”.
Zadanie było dofinansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Przekazanie terenu budowy odbyło się 13.06.2019r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu
21 listopada 2019r.
Całkowita powykonawcza wartość zadania: 1.798.763,72 zł, w tym:
- roboty budowlane:
1.748.456,72 zł
- nadzór inwestorski:
44.280,00 zł
- nadzór autorski:
5.166,00 zł
- tablice informacyjne:
861,00 zł
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z FDS: 741.873 zł
Wkład własny: 1.056.890,72, w tym:
- Powiat: 843.398,72 zł
- Pomoc finansowa Gminy Strumień: 213.492 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:
a) wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 290 m i szerokości jezdni 6,0m
z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych, dostosowując odcinek drogi do
docelowego ruchu KR3;
b) wykonanie po stronie lewej odcinka chodnika o łącznej długości 241 m i szerokości 2,20 m,
następnie na długości 49 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni)
o szerokości 1,0 m;
c) wykonanie po prawej stronie pobocza gruntowego ulepszonego (nawierzchnia destrukt
asfaltowy) o długości 146m o szerokości 1,0 m, następnie na długości 144 m pobocza
utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
d) budowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie rowów przydrożnych;
e) przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (w ok. 0+151 z ul. Cichą i w km 0+243
z ul. Stawową) poprzez korektę geometrii łuków poziomych;
f) umocnienie skarpy płytami ażurowymi, montaż barier energochłonnych, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie
W czerwcu 2019r. rozpoczęła się realizacja zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608S
w Dzięgielowie (od km 4+804,52 do km 5+868,43) w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
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„Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy
ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”.
Zadanie było dofinansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Przekazanie terenu budowy odbyło się 19.06.2019r. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu
27 listopada 2019r.

Całkowita powykonawcza wartość zadania: 3.445.836,67 zł, w tym:
- roboty budowlane:
3.390.548,17 zł
- nadzór inwestorski:
36.900,00 zł
- nadzór autorski:
17.527,50 zł
- tablice informacyjne:
861,00 zł
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z FDS: 1.614.272,70 zł
Wkład własny: 1.831.563,97 zł, w tym:
- Powiat: 1.681.563,97 zł
- Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 150.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:
a) wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 1064 ;
b) poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m (na odcinku od początku opracowania
do km 0+55,96 wykonano odcinek przejściowy zmiany szerokości jezdni z 6m do 5,5m),
c) wykonanie odcinka chodnika o łącznej długości 73 m , o szerokości 2,15 m,
d) wykonanie obustronnych poboczy gruntowych;
e) budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z przebudową
przepustu w km 0+628,64,
f) wykonanie rowów przydrożnych, umocnienie skarpy, montaż barier energochłonnych,
wykonanie peronu przystankowego, przebudowę zjazdów do posesji,
g) przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Misyjną, ul. Spacerową,
h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
3. Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S
(realizacja w latach 2019-2020).
W czerwcu 2019r. rozpoczęła się realizacja zadania p.n.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego
mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej nr 2619 S wraz z budową obiektu
tymczasowego”.
Zadanie było dofinansowane z środków Rezerwy Subwencji Ogólnej.
Umowy na realizację zawarto w czerwcu b.r. Przekazanie terenu budowy odbyło się 19.06.2019r.
Do końca 2019r. wykonano zasadniczy zakres zadania umożliwiający wystąpienie z wnioskiem do
Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie nowego mostu. 8 stycznia 2020r. uzyskano
pozwolenie na użytkowanie nowego mostu, co umożliwiło rozbiórkę mostu tymczasowego i
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zakończenie robót umocnieniowych w korycie Wisły (w miejscu gdzie był posadowiony most
tymczasowy). W dniu 24 stycznia 2020r. dokonano odbioru końcowego zadania.
Całkowita powykonawcza wartość zadania: 7.579.498,46 zł
- roboty budowlane:
7.454.790,64 zł (w tym roboty dodatkowe na kwotę 37.406,64 zł)
- nadzór inwestorski:
109.470,00 zł
- nadzór autorski:
8.856,00 zł
- inne koszty:
6.381,82 zł
(dodatkowe odwierty, przyłączenie do sieci oświetleniowej)
Dofinansowanie z RSO: 3.789.749,00 zł (50% kosztów zadania)
Pomoc finansowa Miasta Skoczów: 50% wkładu własnego
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:
a) rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek
prefabrykowanych strunobetonowych typu T21 i T28 i klasie obciążenia A,
b) wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami i następnie jego rozbiórkę,
c) korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika,
d) odtworzenie drogi technologicznej na prawym wale rzeki Wisły,
e) wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2,
f) wykonanie oświetlenia obiektu,
g) ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego
z kamienia łamanego,
h) przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć
gazowa),
i) wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
j) wykonanie barieroporęczy i balustrad.

6. Kultura oraz ochrona zabytków
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
W ramach prowadzonej działalności w zakresie kultury Powiat Cieszyński jest
organizatorem instytucji kultury pn. Muzeum Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie.
Muzeum, oprócz placówki w Cieszynie, prowadzi trzy oddziały: Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja
Podżorskiego w Wiśle, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz Muzeum Zofii Kossak
– Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
Najszerszy zakres działalności prowadzi Muzeum w swojej głównej siedzibie w Cieszynie.
Liczba pozycji inwentarzowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 41 887. Zbiory gromadzone są
w działach: archeologii i przyrody (1.928 pozycji inwentarzowych), etnografii (4 744 poz. inwent.),
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fotografii (15 708 poz. inwent.), historii, numizmatyki, kartografii i techniki (12 080 poz. inwent.)
oraz sztuki (7 386 poz. inwent.).

Nazwa placówki

Liczba osób

Ilość zgromadzonych

Ilość pozyskanych

eksponatów ogółem

eksponatów w roku 2019

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6,
43-400 Cieszyn
Muzeum Beskidzkie
im. Andrzeja Podżorskiego
w Wiśle
ul. P. Stellera 1,
43-460 Wisła
Muzeum im. Gustawa
Morcinka w Skoczowie
ul. Fabryczna 5,
43-430 Skoczów
Muzeum Zofii Kossak
Szatkowskiej w Górkach
Wielkich
ul. Stary Dwór 2,
43-436 Górki Wielkie

odwiedzających
placówkę w roku 2019

41.846

372

10.610

12.118

108

18.272

18.196

10

2.246

7.533

44

3.714

Stan zatrudnienia
Nazwa

Stan zatrudnienia w roku 2019 (osoby/etaty)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

19/14,5

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w
Wiśle
Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach
Wielkich

10/8,5
4/3
3/2,5

W 2019 roku przeprowadzono wstępne konserwacje i czyszczenie pozyskanych
eksponatów. W roku 2019 zbiory powiększyły się o 534 eksponaty, w tym: w Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie przybyło 372 eksponatów, zbiory Muzeum Beskidzkiego w Wiśle
powiększyły się 108 eksponatów, w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie przybyło 10
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eksponatów, a w Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich 44 eksponatów. Przeprowadzono 59
kwerend, 25 konsultacji, a także udzielono 32 wywiadów związanych z historią i społecznokulturalną tematyką dotyczącą Śląska Cieszyńskiego.
Muzeum prezentuje 9 ekspozycji stałych, które w roku 2019 odwiedziło 33.881 osób, a także
zorganizowało 29 wystaw czasowych. Wygłoszono 61 prelekcji i odczytów, przeprowadzono 107
lekcji muzealnych warsztatów. Muzeum posiada aktualizowane na bieżąco strony internetowe:
www.muzeumcieszyn.pl (50 300 odsłon)
www.katalog.muzeumcieszyn.pl (4 633 odsłony)
www.wirtualnie.muzeumcieszyn.pl (10 855 odsłon)
www.szewczyk.muzeumcieszyn.pl (366 odsłon)
www.muzeumwisla.pl (7 147 odsłon)
www.muzeumkossak.pl

oraz profil na portalu społecznościowym:
https://www.facebook.com/msc.muzeumslaskacieszynskiego/

Poza wymienionymi działaniami Muzeum organizowało 13 wydarzeń kulturalnych na terenie
powiatu

cieszyńskiego

bądź

jako

organizator

lub

współorganizator

(współpracując

z 26 instytucjami). Spośród najważniejszych wymienić można takie przedsięwzięcia jak:
„Spotkania Szersznikowskie”, „Cieszyński przekładaniec, czyli… co z tą tradycją”, Spacer
szlakiem kwitnących magnolii, XII Cieszyńska Noc Muzeów, Udział w akcji 60+ KULTURA oraz
Udział w akcji Kolej na Muzea 2019, zorganizowano spotkanie z beskidzkimi przewodnikami,
a także Urodzinowy weekend z Zofią Kossak.
W minionym roku przeprowadzono 2 badania archeologiczne oraz opublikowano
40 artykułów.
Skansen przy Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wisle został wyposażony
w nowy obiekt tzw. Folusz tj. urządzenie do spilśniania czyli ubijania, filcowania utkanej tkaniny
z wełny owczej. Został on wybudowany w ramach realizowanego przez Powiat Cieszyński wspólnie
z

Polskim

Związkiem

Kulturalno-Oświatowym

w

Mostach

k.

Jabłonkowa

projektu

transgranicznego pn. „W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali Śląskich – poszerzenie oferty
kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego”/ Hledání krásy v kultuře slezských horalů - rozšíření
kulturní nabídky polsko-českého pohraničí. Jest to kolejny obiekt obok budynku pokazowej kuźni,
kurnej chaty, starej szkoły „U Niedźwiedzia” oraz starej karczmy, w której mieści się Muzeum
Enklawy Budownictwa Drewnianego w Wiśle.
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Biblioteka Powiatowa
Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej, to instytucja
kultury, która jest współfinansowana z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.
W roku 2019 zrealizowano 38 wyjazdy instruktażowe dotyczące pomocy przy
komputeryzacji, gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli księgozbiorów. W zakresie
doskonalenia zawodowego zorganizowano 4 konferencje/szkolenia dla bibliotekarzy. Średnia
liczba uczestników konferencji wynosiła 56 osób. Zorganizowano także wyjazd studyjny
bibliotekarzy na Targi Książki do Krakowa. W ramach pracy edukacyjnej i kulturalnowychowawczej

zorganizowano

2

konkursy:

Bibliomaniak

2018

(konkurs

skierowany

do czytelników bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego w wieku do lat 15) oraz Najlepszy
Bibliotekarz Powiatu Cieszyńskiego roku 2019 – Bibliotekarz z pasją (laureatką konkursu została
Monika Śliwka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle. Przeprowadzono także
wiele działań kulturalnych w tym: XII Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą, akcję
czytelniczą pn. „Bajki, które leczą” na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii dziecięcej Szpitala
Śląskiego w Cieszynie, Narodowe Czytanie w Cieszynie oraz szereg spotkań animacyjnokulturalnych związanych z uznanymi literatami, teatrem i fotografią.
Dane dotyczące działalności Biblioteki Miejskiej w Cieszynie:
Czytelnictwo
 liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego Mateusz) – 8.000
 liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych – 39 406
 liczba odwiedzin - 150.582
 liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej, w tym platformie IBUK –
573.709
 liczba użytkowników komputerów – 17.391
 liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism) - 158.536
 liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism) - 49.212


liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) - 6.688

Zbiory
 liczba zakupionych woluminów – 4.383
 liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) – 346
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 liczba tytułów bieżących czasopism - 136
Komputeryzacja
 Opracowano: 5.278 woluminów i 815 artykułów z czasopism.
 Ogółem bazy własne zawierają 127.081 woluminów i 130.939 artykułów w bazie
Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
 Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 220.903 woluminy.
 Baza Silesiana zawiera 57.428 opisów bibliograficznych.
Inne działania
W roku 2019 zlecono organizacjom pozarządowym 26 zadań z zakresu kultury, przekazując
na ich realizację 75.000 zł z budżetu Powiatu. Zadania te dotyczyły organizacji festiwali, wystaw,
imprez kulturalnych, a także publikacji. Ponadto Powiat Cieszyński organizował lub
współorganizował 25 imprez kulturalnych, w tym wydarzenia festiwalowe takie jak
Międzynarodowy Przegląd Filmowy Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez Granic, Festiwal
Muzyki Wokalnej Viva il canto oraz Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra,
a także Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Chybiu oraz Galę wręczenia Nagród Powiatu
Cieszyńskiego w Dziedzinie Kultury im. ks. L. Szersznika.

7. Kultura fizyczna i turystyka
Ze względu na swoje położenie Powiat Cieszyński jest doskonałym miejscem do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych. Powiat w ramach kultury fizycznej i turystyki kładzie nacisk na
wspieranie współzawodnictwa sportowego, wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz
innych inicjatyw sportowych.
W Powiecie Cieszyńskim działa blisko 100 klubów sportowych, w których można trenować
w 21 sekcjach sportowych.
W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego” w roku 2019 Zarząd Powiatu powierzył Powiatowemu
Szkolnemu Związkowi Sportowemu realizację 39 zawodów szkolnych, gminnych i powiatowych,
w których uczestniczyło ponad 6.000 dzieci i młodzieży. Ponadto klubom sportowym zlecono
organizację 32 zawodów sportowych. W sumie na wyżej wymienione zadania z budżetu Powiatu
Cieszyńskiego przeznaczono 128.000zł.
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Rokrocznie jest organizowana „Gala Sportu”, podczas której wręcza się nagrody
i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz za zajęcie trzech
pierwszych miejsc we współzawodnictwie sportowym szkół i gmin Powiatu Cieszyńskiego, w tym:
 7 nagród finansowych dla sportowców, w tym jedną nagrodę specjalną dla Michała Haratyka
za osiągnięcia w roku 2018, m.in. zdobycie złotego medalu w pchnięciu kulą na
Mistrzostwach Europy /21,72 m/; zdobycie tytułu mistrza Polski na otwartym stadionie
/21,85 m/; złotego medalu w Halowych Mistrzostwach Polski /rekord Polski 21,47 m/;
zajęcie 7 miejsca w finale zawodów IAAF Diamond League oraz 10 miejsca w Halowych
Mistrzostwach Świata;
 25 wyróżnień dla sportowców w postaci bonu upominkowego;
 9 nagród dla zwycięskich szkół w postaci bonów upominkowych;
 3 statuetki szklane dla zwycięskich gmin.
Podczas ubiegłorocznej Gali Sportu obchodzono równocześnie 20-lecie współzawodnictwa
sportowego szkół Powiatu Cieszyńskiego. Z tej okazji została wydana okazjonalna publikacja.
Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:
 Bieg Górski na Górę Orłowa;
 Turniej Szachowy w Goleszowie;
 70-lecie Hokeja w Cieszynie;
 Seminarium sportowe w Ustroniu;
 Mecz hokejowy gwiazd zorganizowany przez Fundację FAS.
 Zawody wędkarskie Grand Prix Ziemi Cieszyńskiej;
 Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachach;
 Bieg Borgońka Cross.

Powiat wspiera szereg imprez turystycznych. W roku 2019 dofinansowano 8 zadań na kwotę
22.800zł. Beneficjenci to Cieszyńskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego „Więź”, PTTK
„Beskid Śląski” oddział w Cieszynie, PTTK oddział w Wiśle, Stowarzyszenie na rzecz
Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.
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W ramach zleconych przez Powiat Cieszyński zadań między innymi odnowiono 76 km
szlaków górskich i 22 km szlaków spacerowych. Wykonano 12szt. drogowskazów turystycznych,
umieszczono 4 komplety stanowisk drogowskazowych i 6 tyczek szlakowych. Dokonano poprawek
i uzupełnień po zniszczeniach powstałych po wiatrołomach, wycince drzew oraz wandalizmie na
205 km szlaków turystycznych. Jednocześnie zlikwidowano 10,5 km zimowych szlaków
narciarskich, na których ustał narciarski ruch turystyczny.

8. Geodezja, kartografia i kataster
Zadania starosty z zakresu geodezji i kartografii należą do zadań z zakresu administracji
rządowej. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy
pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
Do zadań Starosty należy min.:
1.

prowadzenie

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i

kartograficznego,

w

tym

w szczególności:
a.

b.

prowadzenie dla obszaru Powiatu:
-

ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych,

-

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a tym baz danych,

-

gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych Rejestru Cen i Wartości
Nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych;

c.

tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – mapy
ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej

2.

koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3.

zakładanie osnów szczegółowych

4.

ochrona znaków geodezyjnych
W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji

gruntów w 2019 roku rozpatrzono 12 408 pism i wniosków w tym:
 6 371 – wniosków, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych;
 6 037 – zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych;
 wprowadzono 9 887 zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
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 przeprowadzono

18

postępowań

administracyjnych

(12

ewidencyjnych

oraz

6 klasyfikacyjnych), nie wpłynęło żadne odwołanie;
 wysłano do właścicieli nieruchomości 3 392 pisma oraz zawiadomienia;
 do Sądu Rejonowego w Cieszynie złożono:
 1950 zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym wraz
z załącznikami tj. wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów i budynków,
 861 zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym wraz
z załącznikami tj. wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów

i budynków wynikających

z przeprowadzonych na terenie jednostek ewidencyjnych Goleszów oraz Hażlach modernizacji
ewidencji gruntów i budynków.
W zakresie prowadzenia baz danych oraz udostępniania danych w 2019 roku rozpatrzono
31.364 pism i wniosków, w tym:
 8.753 wniosków zarejestrowanych w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych;
 4.972 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych;
 15.912 wniosków o odpłatne udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w tym również sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
i budynków;
 1.427 wniosków o nieodpłatne udostępnienie danych z rejestrów publicznych w tym
ewidencji gruntów i budynków;
 300 wniosków o uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
W roku 2019 zakończono realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz
zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego
województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt
realizowany był w partnerstwie z Powiatami Bielskim i Żywieckim oraz Miastami Bielsko-Biała,
Cieszyn i Czechowice-Dziedzice. W ramach realizacji projektu zdigitalizowano łącznie 1,9 mln
dokumentów zasobu. Zakończono prace związane z modernizacją systemu PZGiK w tym wdrożono
39 e-usług w zakresie obsługi zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru.
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Wdrożenie e-usług umożliwiło obsługę klientów w sposób zdalny lub wręcz automatyczny.
Zakończono również prace geodezyjne rozpoczęte w ramach projektu w 2017 r. tj.:
- modernizacje ewidencji gruntów i budynków (EGiB), na terenie jednostek ewidencyjnych
Brenna, Goleszów, Hażlach, Zebrzydowice. W wyniku tych opracowań w operacie ewidencyjnym
założono kartoteki budynkowe dla 13 464 budynków oraz zaktualizowano dane ewidencyjne dla
ok. 20 000 działek oraz 17 000 budynków.
- założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
dla jednostek ewidencyjnych: Brenna, Goleszów, Hażlach, Zebrzydowice (zawierające łącznie ok
5.000 km sieci uzbrojenia terenu) oraz baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla ww.
jednostek o łącznej powierzchni 25 168 ha). Danymi z baz EGiB oraz GESUT zasilono serwis
Geoportal2, z którego w trybie publicznym mogą korzystać wszyscy odwiedzający stronę
www.cieszyn.geoportal2.pl.
W ramach zamówień publicznych zamówiono i przyjęto do zasobu powiatową bazę danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej: Ustroń,
(zawierające łącznie ok. 1.800 km sieci uzbrojenia terenu), oraz bazę danych obiektów
topograficznych (BDOT500) o łącznej powierzchni 5 903 ha). W zakresie sukcesywnej
informatyzacji zasobu wykonano konwersję danych z mapy zasadniczej do postaci zgodnej
z obowiązującymi przepisami w ramach przygotowania do budowy baz danych BDOT i GESUT
w jedn. ewid. Dębowiec, Chybie, Istebna oraz Skoczów obszar wiejski. Wykonano również
digitalizację operatów technicznych, które były bieżąco przyjmowane do zasobu w 2019 r.
Ponadto uruchomiono system kolejkowy, co poprawiło w znacznej mierze obsługę
interesantów załatwiających sprawy w wydziale.
Do budżetu Powiatu wpłynęło 1.296.944 zł z tytułu opłat za udostępnianie materiałów
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast na realizację bieżących zadań
wydatkowano 510 277 zł.

76

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

9. Gospodarka nieruchomościami
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat

Cieszyński był właścicielem nieruchomości

gruntowych o powierzchni ok. 277 ha. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawo własności
obejmuje nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych, nieruchomości
pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu oraz grunty komunikacyjne (pod drogami).
Wydziałem koordynującym działania z tego zakresu jest Wydział Nieruchomości.
Szczegółowy wykaz nieruchomości podany jest w corocznej informacji o stanie mienia,
która stanowi składową sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019.
Wykaz jednostek wraz ze wskazaniem powierzchni gruntu w trwałym zarządzie:
Nazwa jednostki
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, Cieszyn

I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Osuchowskiego w
Cieszynie
Plac Słowackiego 2, Cieszyn
II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w
Cieszynie
Plac Wolności 7b, Cieszyn

Opis nieruchomości
 grunty związane z gospodarką
drogową (trwały zarząd oraz
władanie gruntami
wydzielonymi pod drogi
powiatowe)
 Inne nieruchomości w trwałym
zarządzie PZDP w Cieszynie:
nieruchomość zabudowana w
Cieszynie przy ul. Kościelnej
 zabudowania: budynek
administracyjny oraz socjalny
(Służba Drogowa) + działki w
Istebnej
(składowisko zimowego
utrzymania dróg)
nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek szkoły

Powierzchnia
194,9149 ha

0,5663 ha

0,0538 ha

0,2339 ha




nieruchomość położona w
Cieszynie
udział w gruncie związany z
własnością lokalu w Cieszynie
zabudowania, lokale: sala
gimnastyczna oraz lokal nr 2
stanowiący obiekt szkolny

0,3781 ha
0,2360 ha
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Zespół Szkół im.
Władysława Szybińskiego w
Cieszynie
ul. Kraszewskiego 11,
Cieszyn
Zespół Szkół Technicznych
w Cieszynie
ul. Frysztacka 48, Cieszyn
Zespół Szkół Budowlanych
im. Generała Stefana Grota
Roweckiego
Plac Dominikański 1,
Cieszyn
Zespół Szkół EkonomicznoGastronomicznych
im. Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej w Cieszynie
Plac Londzina 3, Cieszyn
Zespół Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3,
Cieszyn
Liceum Ogólnokształcące
im. Pawła Stalmacha w
Wiśle
ul. Plac Bogumiła Hoffa 5,
Wisła
Zespół Szkół
GastronomicznoHotelarskich im. W.
Reymonta w Wiśle
ul. Reymonta 2, Wisła
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Ustroniu
ul. 3 Maja 15, Ustroń
Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w
Skoczowie
ul. Górecka 65, Skoczów

nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: 2 budynki szkoły, sali
gimnastycznej połączone łącznikami
(4), budynek klasopracowni, internatu,
stołówki, garażu, mieszkalny 13A,
boisko
nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek szkoły,
portierni, budynek 48 A, budynek
byłych warsztatów szkolnych, hali
sportowej, garażów, transformator
nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek szkoły

2,0145 ha

nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek główny szkoły
oraz budynek sali gimnastycznej

0,2974 ha

nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek szkoły

0,5015 ha

nieruchomość położona w Wiśle
zabudowania: budynek szkoły

0,0608 ha

nieruchomość położona w Wiśle
zabudowania: budynek szkoły oraz
internatu, boisko sportowe Orlik 2012

1,5509 ha

nieruchomość położona w Ustroniu
zabudowania: budynek szkoły z
warsztatem szkolnym, budynek sali
gimnastycznej, boisko

0,7663 ha

2,3160 ha

0,0899 ha

nieruchomość położona w Skoczowie
5,6432 ha
zabudowania: budynek szkoły A , B, C,
sali gimnastycznej, przewiązki, boisko
sportowe Orlik 2012, stacja
transformatorowa
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Centrum Kształcenia
Praktycznego w
Bażanowicach
ul. Cieszyńska 11, Goleszów
Zespół Szkół
PrzyrodniczychTechnicznych w
Międzyświeciu
ul. Malinowa 10, Skoczów
Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej „Pogodna
Jesień” w Cieszynie
ul. Korfantego 1, Cieszyn
Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej „Feniks” w
Skoczowie
ul. Sportowa 13, Skoczów

Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej w Pogórzu
ul. Zamek 132, Pogórze

Dom Dziecka w Cieszynie
ul. Kraszewskiego 2,
Cieszyn

nieruchomość położona w
7,7676 ha
Bażanowicach
zabudowania: budynki dydaktyczne I,
II, III, budynek garaży+ pomieszczenia
wytwornicy, magazynu, wiaty
nieruchomość położona w
25,0348 ha
Międzyświeciu
zabudowania: budynek szkoły,
budynek zajęć praktycznych,
sali gimnastycznej, zespołu garaży
nieruchomość położona w Cieszynie
0,2912 ha
zabudowania: budynek DPS


nieruchomość położona w
Skoczowie
zabudowania: budynek główny,
gospodarczy, kompleks
rekreacyjno-mieszkalny A, B,
przewiązka łącząca budynki,
budynek biurowy z węzłem
żywieniowym, magazyn
spożywczy, garaże, stacja trafo,
stacja redukcji gazu
 nieruchomość położona w
Drogomyślu (WTZ)
zabudowania: zespół pałacowy
w Drogomyślu, budynek
gospodarczy.
 nieruchomość położona w
Pogórzu
zabudowania: budynek dworu,
budynek A, B, C, D,
administracyjny, warsztatowy,
gospodarczy, tuczarnia,
oczyszczalnia
 nieruchomość położona w
Kończycach Małych
zabudowania: budynek „stara
szkoła”, budynek hotelowoadministracyjny, budynek
zaplecza administracyjnego,
nieruchomość położona w Cieszynie
zabudowania: budynek domu dziecka

1,2659 ha

3,0393 ha

15,9312 ha

0,8322 ha

0,5854 ha
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Ośrodka Pomocy Dziecku i
Rodzinie Dom Dziecka w
Międzyświeciu

Powiatowy Urząd Pracy w
Cieszynie
ul. Plac Wolności 6, Cieszyn
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Granit” w
Wiśle- Malince
ul. Malinka 79, Wisła
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Cieszynie
ul. Bobrecka 29, Cieszyn



nieruchomość położona w
Międzyświeciu
 nieruchomość położona w
Zebrzydowicach
 udział w gruncie związany z
własnością lokalu w
Zebrzydowicach
zabudowania lokalowe: budynek Domu
Dziecka w Międzyświeciu, lokale
mieszkalne nr 2,3, 5, 7, 8 w
Zebrzydowicach,
zabudowania: budynek
administracyjny

0,1352 ha
0,0376 ha
0,0784 ha

0,0397 ha

nieruchomość położona w Wiśle
1,1454 ha
zabudowania: budynek hotelowy,
budynek administracyjno-gospodarczy
oraz mieszkalny, 3 budynki
magazynowo garażowe, budynek nr 2
nieruchomość położona w Skoczowie
0,1262 ha
zabudowania: budynek mieszkalny -typ
willowy w Skoczowie

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się nieruchomości:
Nazwa jednostki
Opis nieruchomości
Zespołu Zakładów Opieki zabudowania: Pawilony
Zdrowotnej w Cieszynie
1,2,3,3,4,5,6,7,8,9 poradnie

Powierzchnia
8,2552 ha

specjalistyczne, zespół poradni,
budynek patomorfologii, apteka,
budynek administracyjnodiagnostyczny, budynek
administracyjny, budynek RTG,
tomografu, tlenowni, kotłowni 1 i 2,
rampy tlenowej, kuchni centralnej,
pralni, spalarni odpadów, portierni nr 1
i nr 2, rozdzielni stacji
transformatorowej, rozdzielni głównej,
rozdzielni przy pawilonie łóżkowym,
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warsztatów 1 i 2, stolarni, magazynu,
garaży, wiaty, dróg, parkingów,
agregatorownia,
Cieszyńskiego
Pogotowia zabudowania: budynek
0,3323 ha
Ratunkowego w Cieszynie
administracyjny, budynek gospodarczoszkoleniowy, budynek magazynowo
garażowy, budynek garaży.
Użytkowanie wieczyste:
Prawo użytkowania wieczystego jest ustanowione na rzecz Muzeum Śląska Cieszyńska
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Regera 6.
Prawem użytkowania wieczystego objęte są grunty:
 Cieszyn, ul. Regera 6, Pałac Larischów; powierzchnia gruntu 0,1410 ha.
 Skoczów ul. Fabryczna 5, kamieniczka mieszczańska w Skoczowie, powierzchnia gruntu
0,0564 ha.
 Wisła,

ul.

Stellera

1,

kompleks

zabudowań,

budynek

główny

muzeum

(dawna karczma), budynek „U Niedźwiedzia” (dawna szkoła parafialna), budynek „Chaty
Szarców”

(obiekt

przeniesiony

z

Wisły

Jonidło),

powierzchnia

gruntu

0,4028 ha
Pozostałe nieruchomości nieobjęte wyżej wymienionymi formami władania przez jednostki
organizacyjne :
 lokal nr 1 – siedziba Starostwa Powiatowego w Cieszynie mieszczący się w budynku przy
ul. Bobreckiej 29 udział 314178/408450 w prawie użytkowania wieczystego gruntu

-

0,2625 ha
 nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu i parkingiem ul. Szeroka
13 Cieszyn - 0,1704 ha

81

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

 udział 5512/107072 w prawie własności gruntu związanego z własnością lokalu nr 23
w Cieszynie przy ul. Moniuszki 6 - 0,0940 ha (umowa użyczenia – Stowarzyszenie
„Tęczowa Przystań”)
 nieruchomości objęte umową dzierżawy „Boguszowice” – 5,4942 ha
 pozostały grunt nieobjęty dzierżawą „Boguszowice” - 0,8345 ha
 grunt pod parking dla potrzeb Szpitala, Cieszyn ul. Chrobrego - 0,2367 ha
 niezabudowany grunt położony w Kończycach Wielkich - 1,1430 ha
 grunt w Kończycach Małych – droga dojazdowa do DPS Bursztyn - 0,0370 ha
 niezabudowany grunt (przy Zespole Szkół Technicznych Cieszynie) - 0,0125 ha
Informacje na temat działań podjętych do nieruchomości w Cieszynie, przy ul. Granicznej Boguszowice
Spółka pod firmą ADV Warszawa jest dzierżawcą terenu Boguszowic od dnia 1.07.2014r.
Obecnie przedmiotem dzierżawy jest teren o pow. 5,4942 ha.

Z dzierżawy został wyłączony

teren o pow. 2.0550 ha, który w części będzie przeznaczony na ulokowanie stanowisk kontrolnych
służb państwowych, tj. Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego i inne.
Postępowania administracyjne prowadzone przez Wydział Nieruchomości
w roku 2019
W 2019r. wydano m.in.
-71 decyzji ustalających wysokość odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe;
- 10 decyzji o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości;
-1917 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności wydanych na podstawie ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. z 2020r., poz. 139 z późn. zm.).
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10. Budownictwo

W zakresie zadań architektoniczno – budowlanych, prowadzone są postępowania
administracyjne na terenie całego Powiatu, jako zadania administracji rządowej.
W roku 2019 rozpatrzono ogółem 4.126 spraw, w tym rozpatrzono 2.348 wniosków
pozwoleń na budowę, rozpatrzono 1.393 zgłoszenia oraz 385 pozostałych spraw (zaświadczenia,
pisma itp.). Ponadto wydano 1.987 decyzji pozwolenia na budowę.

Wykres zrealizowanych zadań w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Cieszynie w 2019 r.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
ilość ropatrzonych spraw

1 000

ilość wniosków pozwoleń na
budowę
ilość wydanych decyzji
pozwoleń na budowę
zgłoszenia

500
0
ilość rozpatrzonych ilość wniosków
spraw
pozwoleń na
budowę

ilość wydanych ilość rozpatrzonych pozostałe sprawy
decyzji pozwoleń
zgłoszeń
na budowę

pozostałe sprawy
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11. Ochrona środowiska
Powiat wykonuje zadania publiczne z zakresu gospodarki odpadami, powietrza, handlu
emisjami, pól elektromagnetycznych, hałasu, rolnictwa, geologii, gospodarki leśnej, nadzoru nad
spółkami wodnymi, łowiectwa i ochrony przyrody.
Wydziałem koordynującym ww. działania jest Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu powiatowym jest:
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
Cieszyńskiego Nr XXXII/201/17 z dnia 30 maja 2017 r.
Rada przyjęła program opracowany na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Środowiska. Ustawowym
obowiązkiem Zarządu Powiatu jest sporządzanie co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony
środowiska i przedstawianie go Radzie Powiatu, w związku z czym w roku 2019 opracowany został
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2017-2018.
Raport w listopadzie 2019 roku został przedstawiony Radzie Powiatu Cieszyńskiego, jak również
przekazany Marszałkowi Województwa Śląskiego.
W celu zapewnienia na obszarze powiatu cieszyńskiego należytej ochrony środowiska Rada
Powiatu Cieszyńskiego uchwałą Nr XXIII/147/16 z dnia 27 września 2016 r. określiła kierunki
działania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach polegające na
wzmocnieniu kontroli i monitoringu gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych oraz monitoringu wód granicznej rzeki Olzy.
Realizując uchwałę Rady Powiatu Cieszyńskiego jw. w zakresie kontroli i monitoringu
gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
przeprowadził w 2019 r. 14 kontroli podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami.
W 10 przypadkach WIOŚ stwierdził naruszenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym
w 5 przypadkach zastosował sankcje karne. Podczas kontroli 4 podmiotów nie stwierdzono
naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto w ramach monitoringu gospodarowania
84

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

odpadami w roku 2019 WIOŚ podjął działania kontrolne miejsc nielegalnego nagrodzenia odpadów
na terenie byłej Cukrowni i Rafinerii Chybie oraz byłej lokomotywowni kopalni Morcinek
w Kaczycach.
Natomiast w części dotyczącej monitoringu wód granicznej rzeki Olzy Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Katowicach poinformował, iż w 2019 roku do programu Państwowego Monitoringu
Środowiska wprowadzone zostały dodatkowo dwa punkty monitoringu badawczego. Punkty
zlokalizowano na jednolitej części wód powierzchniowych Olza od Ropiczanki do granicy w
granicach administracyjnych miasta Cieszyn: Olza – powyżej ujścia Bobrówki oraz Olza – poniżej
Cieszyna. Wyniki prac związanych z weryfikacją danych pomiarowych oraz wykonaniem
klasyfikacji i ocen stanu wód za 2019 rok dostępne będą w II połowie 2020 r.
Działania kontrolne na terenie Powiatu Cieszyńskiego z zakresu ochrony środowiska
Rybactwo śródlądowe
Uchwałą Nr XVII/85/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego
utworzyła na terenie Powiatu Społeczną Straż Rybacką i uchwaliła jej regulamin. W skład
Społecznej Straży Rybackiej wchodzi Komendant Powiatowy oraz powołani strażnicy terenowi.
Zgodnie

z

przedłożonym

przez

Komendanta

Powiatowego

sprawozdaniem

z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Cieszyńskiego w roku 2019 przeprowadzono
89 kontroli, w tym 2 z Policją, w trakcie których skontrolowano 722 osoby. Wynikiem
przeprowadzonych kontroli było pouczenie czterech wędkarzy oraz przekazanie jednej sprawy do
Państwowej Straży Rybackiej z powodu stwierdzonego naruszenia przepisów.
Gospodarka odpadami
Zawiadomiono 8 podmiotów gospodarczych o zamiarze wszczęcia kontroli przestrzegania
decyzji Starosty Cieszyńskiego regulujących gospodarowanie odpadami (zbieranie odpadów,
przetwarzanie odpadów i wytwarzanie odpadów) oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, z czego przeprowadzono 7 kontroli podmiotów gospodarczych, a w 1 przypadku
odstąpiono od podjęcia czynności kontrolnych. W stosunku do 2 podmiotów gospodarczych
stwierdzono naruszenia i wszczęto z urzędu postępowania administracyjne w przedmiocie cofnięcia
posiadanych zezwoleń na gospodarowanie odpadami. W związku z usunięciem naruszeń umorzono
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postępowania administracyjne jako bezprzedmiotowe. W pozostałych przypadkach kontrole
zakończyły się brakiem naruszeń.
W związku ze złożonym w roku 2018 przez Starostę Cieszyńskiego zawiadomieniem
o

możliwości

popełnienia

przestępstwa

przeciwko

środowisku

Prokuratura

Rejonowa

w Cieszynie prowadziła śledztwo w sprawie składowania i przetwarzania odpadów
w miejscowości Ogrodzona, które w roku 2019 zakończone zostało poprzez jego umorzenie
z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.
W 2019 r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o przystąpieniu do wykonania
zastępczego usunięcia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu byłej KWK
„Morcinek” w Kaczycach w ramach prowadzonego przez Starostę Cieszyńskiego postępowania
egzekucyjnego. W dniu 22.11.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację ww. zadania.
Realizację zadania rozpoczęto 28.11.2019 r. a planowany termin zakończenia zadania przewiduje
się na 30.04.2020 r.
Spółki wodne
Na terenie Powiatu Cieszyńskiego funkcjonują następujące spółki wodne co do których nadzór
i kontrolę pełni Starosta Cieszyński:
 Spółki wodne melioracyjne:


Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Cieszynie



Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Strumieniu



Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Ustroniu



Gminna Spółka Wodna w Brennej



Gminna Spółka Wodna w Goleszowie



Gminna Spółka Wodna w Chybiu



Gminna Spółka Wodna w Hażlachu



Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach



Gminna Spółka Wodna w Dębowcu



Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie

Spółki wodne zrzeszone
w Związku Spółek Wodnych
w Cieszynie

– Spółki wodne dla poboru i zaopatrywania w wodę:


Spółka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum w Brennej



Spółka Wodna Bukowa w Brennej
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Spółka Wodna Gazownik w Brennej



Spółka Wodna Borek w Brennej



Spółka Wodna Jasnowice w Istebnej



Spółka Wodna Tyniok w Koniakowie

– Spółki wodne dla utrzymania młynówek:


Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej



Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej

Z uwagi na potrzebę wsparcia działalności Spółek Wodnych Rada Powiatu Cieszyńskiego
w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/274/18 w sprawie określenia zasad
udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, trybu
postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Na podstawie przedmiotowej
Uchwały Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o przyznaniu w roku 2019 pomocy
finansowej w formie dotacji celowej siedmiu Spółkom Wodnym na łączną kwotę 50 000 zł.
Wysokość dotacji wykorzystanych przez poszczególne Spółki Wodne w roku 2019 kształtowała
się następująco:
Lp.

1

2
3
4
5
6
7

Nazwa spółki

Spółka Wodna
Młynówki Ustrońskiej
Spółka Wodna dla
utrzymania Młynówki
Cieszyńskiej
Miejsko-Gminna Spółka
Wodna w Skoczowie
Miejsko-Gminna Spółka
Wodna
w Strumieniu
Gminna Spółka Wodna
w Chybiu
Gminna Spółka Wodna
w Hażlachu
Miejska Spółka Wodna
w Ustroniu

Przedmiot zadania
Czyszczenie i odmulenie koryta Młynówki
Ustrońskiej w rejonie ul. Olchowej
i ul. Skoczowskiej, a także od mostka przy
ul. Lipowej do śluzy pod wiaduktem na Równicę
w Ustroniu
Generalny remont śluz spustowych Młynówki
Cieszyńskiej do rzeki Olzy na ul. Przykopa
i na Al. Piastowskiej
Konserwacja rowów melioracyjnych
R-10 w Bładnicach i R-4 w Kiczycach
Bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego
R-49 w Pruchnej
Bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-24
w miejscowościach Frelichów i Zarzecze
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego
R-24 w Pogwizdowie
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego
R-10 w Nierodzimiu

Kwota
udzielonej
dotacji
6 530 zł

11 085,78 zł

7 890 zł
5 080 zł
6 200 zł
8 040 zł
3 960 zł
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Gospodarka leśna
W 2019 r. na zlecenie Starosty Cieszyńskiego opracowany został uproszczony plan
urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Ustroń
w powiecie cieszyńskim, w obrębach ewidencyjnych: Hermanice, Lipowiec, Nierodzim, Ustroń.
Koszt

sporządzenia

dokumentu

wyniósł

36.340,85

zł,

z

czego

kwota

31.966,49 zł finansowana była z dotacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Mając na uwadze fakt, iż uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów zlokalizowanych
w obrębie gminy Wisła traci ważność z upływem 2020 r., w okresie sprawozdawczym uzyskano
zapewnienie

Dyrekcji

Generalnej

Lasów

Państwowych

w

Warszawie

o dofinansowaniu ze środków funduszu leśnego na opracowanie uproszczonego planu urządzenia
lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy
Wisła w wysokości 95 % całkowitego kosztu netto sporządzenia dokumentu.
Pozostałe Gminy Powiatu Cieszyńskiego objęte są uproszczonymi planami urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych, sporządzonymi na zlecenie Starosty Cieszyńskiego, obowiązującymi do 31
grudnia 2022.
Ponadto Starosta Cieszyński zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów
stanowiących własność:
– Kotarza Agro Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie wsi Brenna
– Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP zlokalizowanych w Wiśle
Gospodarka łowiecka
Na terenie Powiatu Cieszyńskiego działa 8 Kół Łowieckich, którym zgodnie
z przepisami Prawa łowieckiego Starosta Cieszyński wydzierżawia na podstawie zawartych umów
obwody łowieckie polne.
Koła Łowieckie, z którymi Starosta Cieszyński zawarł w roku 2017 umowy dzierżawy,
obowiązujące przez okres 10 lat, to:
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1) Koło Łowieckie „BAŻANT” w Dzięgielowie,
2) Koło Łowieckie „BRZEZIE” w Hażlachu,
3) Koło Łowieckie „CHYBIE” w Chybiu,
4) Koło Łowieckie „DĘBOWIEC” w Dębowcu,
5) Koło Łowieckie „DIANA” w Skoczowie,
6) Koło Łowieckie „GRANICA” w Zebrzydowicach,
7) Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Goleszowie,
8) Koło Łowieckie „JASTRZĄB” w Pruchnej.
W roku 2019 przed Starostą Cieszyńskim złożone zostało jedno oświadczenie
o zakazie wykonywania polowania dotyczące nieruchomości wchodzącej w skład obwodu
dzierżawionego przez Koło Łowieckie „CHYBIE”.
Geologia
W 2019 roku Starosta Cieszyński otrzymał zgłoszenia o wystąpieniu ruchów masowych
ziemi w gminie Skoczów w miejscowości Kiczyce, w gminie Goleszów w miejscowości Leszna
Górna oraz w gminie Istebna w miejscowości Koniaków.
1. Osuwisko w miejscowości Kiczyce:
W związku z otrzymanym od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgłoszeniem
o wystąpieniu ruchów masowych ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 81 na terenie
gminy Skoczów, przeprowadzono oględziny podczas których potwierdzono przemieszczenie się
mas ziemnych, które doprowadziło do otworzenia się szczeliny wraz z powstaniem skarpy wtórnej
w części znajdującej się bezpośrednio nad drogą krajową nr 81. W związku z zaobserwowanym
geozagrożeniem dokonano zgłoszenia do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB) wraz z prośbą o przeprowadzenie interwencji i sporządzenie karty
dokumentacyjnej osuwiska, co zostało zrealizowane.
2. Osuwiska w miejscowości Leszna Górna:
2.1. W związku ze zgłoszeniem o zaistnieniu ruchów masowych ziemi w miejscowości Leszna
Górna, gm. Goleszów zwrócono się z prośbą do PIG-PIB o przeprowadzenie interwencji mającej
na celu rozpoznanie zagrożenia geologicznego. PIG-PIB potwierdził wystąpienie nowo powstałego
osuwiska – spływ błotny. Jednakże ze względu na niewielkie rozmiary przedmiotowego
geozagrożenia oraz jego lokalizacji nie stwarzającej realnego zagrożenia dla infrastruktury liniowej
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lub budynków, brak było przesłanek przemawiających za sporządzeniem karty osuwiskowej oraz
nadaniem numeru z bazy danych SOPO. Powyższe osuwisko zostało wprowadzone do rejestru
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi prowadzonego przez Starostę
Cieszyńskiego.
2.2. W związku z otrzymanym od Gminy Goleszów zgłoszeniem o wystąpieniu ruchów masowych
ziemi w miejscowości Leszna Górna, potwierdzono w trakcie wizji, przemieszczenie się mas
ziemnych
z

w

rejonie

powstałymi

szkodami

przepustu
oraz

w

zagrożeniem

ciągu
dla

ul.

Lipowej.

infrastruktury,

W

związku

dokonano

zgłoszenia

zaobserwowanego geozagrożenia do PIG-PIB wraz z prośbą o przeprowadzenie interwencji
i sporządzenie karty dokumentacyjnej osuwiska, co zostało zrealizowane.
3. Osuwisko w miejscowości Koniaków:
W związku z otrzymanym od Gminy Istebna zgłoszeniem o wystąpieniu ruchów masowych
ziemi w miejscowości Koniaków, potwierdzono w trakcie wizji, przemieszczenie się mas ziemnych
na zachodnim zboczu Góry Ochodzita, w obszarze terenu zagrożonego wystąpieniem ruchów
masowych ziemi. Bezpośrednio po wystąpieniu ruchów masowych straż pożarna wykonała doraźne
prace zabezpieczające – rów odwadniający, odprowadzający wypływającą z górotworu wodę.
W związku z powstałymi szkodami oraz zagrożeniem dla infrastruktury dokonano zgłoszenia
zaobserwowanego geozagrożenia do PIG-PIB wraz z prośbą o przeprowadzenie interwencji
i sporządzenie karty dokumentacyjnej osuwiska, co zostało zrealizowane.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zarząd Powiatu, w ramach otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych
Powiatu Cieszyńskiego, przyznał środki finansowe w wysokości 650 zł, na zadanie pn. „XVI
Międzynarodowa Konferencja uczniowska „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce””,
realizowane przez Fundację „Możesz Wiedzieć Więcej” w Cieszynie. Celem konferencji było
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie działania odnawialnych źródeł
energii, nowości technicznych, a także zagrożeń związanych z degradacją środowiska naturalnego.
Zadanie wiązało się także z promocją Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie w zakresie edukacji
ekologicznej młodzieży, jak również z wymianą doświadczeń w obszarze Cieszyn – czeski Cieszyn.
Ponadto Powiat Cieszyński przeznaczył kwotę 3 500 zł na współorganizację „XXXVII
Ogólnopolskich Dni Pszczelarza”, które odbyły się w dniach 20-22 września 2019 r. w Bielsku90
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Białej. Zadanie realizowane było z zakresu promocji powiatu oraz ochrony środowiska
i przyrody. Celem organizowanych Dni Pszczelarza była m.in. promocja pszczelarstwa naszego
regionu, potencjału turystyczno-krajoznawczego oraz osiągnięć kulturalnych i gospodarczych gmin
i miast, jak również podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, znaczenia pszczelarstwa w
gospodarce, a także wiedzy o związku miedzy rolnictwem a zdrowiem ludzi.
Kolejną

współorganizowaną

przez

Powiat

imprezą

były

przygotowane

przez

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” „XVII Regionalne Dni Rybactwa” w Skoczowie. Zadanie
realizowane było z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Celem imprezy była m.in.
popularyzacja ryb i rybactwa naszego regionu, promocja obszarów zależnych od rybactwa,
promocja i sprzedaż różnych gatunków ryb oraz ich przetworów, prezentacja nowoczesnego sprzętu
rybackiego i wędkarskiego. W ramach imprezy przeprowadzony został pokaz kulinarny
na organizację którego Powiat przeznaczył kwotę 1 000 zł.
Dane dotyczące prowadzonych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa spraw,
w tym postępowań administracyjnych w roku 2019

W 2019 roku zarejestrowano 4 472 sprawy, w tym wydano:
– 646 decyzji administracyjnych,
– 18 postanowień,
– 14 opinii,
– 2 403 zaświadczenia,
– 391 kart wędkarskich,
– 1 legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej oraz przedłużono okres ważności
legitymacji działającym na terenie powiatu cieszyńskiego 32 strażnikom terenowym SSR,
a także przyjęto:
– 129 zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza oraz instalacji emitujących pole elektromagnetyczne, a także
projektów robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania
ciepła ziemi.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono:
– 3 wnioski o udostepnienie informacji o środowisku,
91

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

– 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
– 8 wniosków o udostępnienie informacji geologicznej.

12. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Dokumentem strategicznym przyjętym do realizacji nałożonych zadań jest Powiatowy
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2017-2022 (Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/207/17 z dnia 27.06.2017 r.)
Jest to dokument integrujący wszystkie instytucje odpowiedzialne za szeroko rozumiane
bezpieczeństwo, jednocześnie nie ingerujący w suwerenność samorządów lokalnych oraz innych
podmiotów. Program ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw
i wpływają na wzrost poczucia zagrożenia. Obejmuje swym zakresem szeroko pojęte
bezpieczeństwo na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Program ten stanowi podstawę funkcjonowania
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Tematy prac Komisji w roku 2019:
 Grypa i Odra niebezpieczne choroby zakaźne – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny.
 Aktualna sytuacja migracyjna w terytorialnym zasięgu działania Placówki Straży
Granicznej w Bielsku–Białej i związane z nią zagrożenia - Komendant PSG w Bielsku
- Białej
 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 Prewencja społeczna jako element działalności Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie w zakresie zapobiegania zagrożeniom - KP PSP
w Cieszynie.
Powiatowe

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego,

na

bieżąco

realizuje

zgodnie

z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza
dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” zadania informowania oraz alarmowania
ludności w przypadku wystąpienia przekroczeń stężeń dopuszczalnych substancji niebezpiecznych
w powietrzu.
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Informacje o stanie powietrza, jak również ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach
meteorologicznych zamieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce:
Jakość powietrza. Do realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości służą ponadto
zaplanowane, jak i doraźne działania innych jednostek organizacyjnych, straży, służb i inspekcji
działających na rzecz Powiatu.
Za bezpośrednie zwalczanie przestępczości i walkę z podstawowymi zagrożeniami
odpowiedzialna jest przede wszystkim Policja. Komendant Policji przedstawia Radzie Powiatu
sprawozdanie z działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W roku 2019 stwierdzono ogółem 3.532 przestępstwa, i jest to o 674 czyny więcej, niż
w roku poprzednim. Odnotowano natomiast spadek w kategoriach przestępstw kryminalnych,
których było o 86 mniej przy ogólnej ilości 1776 (- 4,6%). Przestępstw o charakterze gospodarczym
stwierdzono 1284, to jest więcej o 668 (+108,4%).

Przestęptwa stwierdzone w 2019 r.

1284
472

Kryminalne
Gospodarcze
Pozostałe

1776

93

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2019

rodzaj przestępstw
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W zakresie służby prewencyjnej w 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych kładziono
nacisk na szybkość reakcji na zgłoszenie. Średni czas reakcji na zdarzenia zakwalifikowane jako
pilne tj. takie w których istnieje zagrożenia życia lub zdrowia lub sprawca przestępstwa znajduje
się na miejscu zdarzenia wyniósł 7 min.37 sek.

Wybrane efekty służby prewencyjnej:
2018

2019

spadek/wzrost

546

595

49

kryminalne

416

401

-15

nietrzeźwi kierowcy

130

194

64

Mandaty karne

2.376

3.423

1.047

Wnioski o ukaranie

1.291

1.112

-179

Interwencje

17.570

17.654
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W 2019r. na terenie Powiatu Cieszyńskiego doszło do 161 wypadków drogowych,
w których obrażeń ciała doznało 185 osób, 8 osób zginęło. W porównaniu do roku 2018 liczba
wypadków jest mniejsza o 19 zdarzeń, natomiast liczba osób zabitych jest niezmienna, a liczba osób
rannych spadła natomiast o 31. Nastąpił wzrost liczby kolizji drogowych

o 97 przy ogólnym

wzroście liczby zdarzeń drogowych z 2 034 do poziomu 2 112. Dane obrazujące poziom
bezpieczeństwa na drogach powiatu cieszyńskiego zostały przedstawiono na poniższym wykresie:

Efektywność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Ogółem przestępczość w Powiecie stanowi 2,5% wszystkich przestępstw w Województwie
Śląskim. Skuteczność zwalczania przestępczości kryminalnej jest niższa o 0,4 % w porównaniu do
roku ubiegłego utrzymując się nadal na wysokim poziomie 70,4 % wykrywalności.
Rada Powiatu Cieszyńskiego, biorąc pod uwagę wszystkie obszary działalności Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
w roku 2019 oceniła pozytywnie.
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12.1 Ochrona przeciwpożarowa
Całość działań ratowniczych podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
w Powiecie Cieszyńskim koordynowana jest z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Ustroniu.
KPPSP poza przygotowaniem do podjęcia działań ratowniczych związanych z walką
pożarami, klęskami żywiołowymi oraz usuwaniem skutków innych miejscowych zagrożeń realizuje
również inne zadania z zakresu: ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa wodnego,
działań poszukiwawczo – ratowniczych, ratownictwa wysokościowego. W 2019 roku na terenie
Powiatu Cieszyńskiego zanotowano łącznie 3.265 zdarzeń, wymagajacych interwencji straży
pożarnej. Liczba zdarzeń w poszczególnych kategoriach zagrożeń przedstawia się następująco:
 Pożary

393

 Miejscowe Zagrożenia (MZ)

2.489

 Alarmy Fałszywe (AF)

383

Najwięcej interwencji w roku 2019 roku związanych było z usuwaniem skutków
miejscowych zagrożeń (76,23 % ogółu). Interwencje związane z walką z pożarami dotyczą 12,04 %
wszystkich zgłoszeń, natomiast zgłoszenia sklasyfikowane jako alarmy fałszywe stanowią 11,73%.
Komendant PPSP zwraca uwagę na rosnącą liczbę interwencji w latach 2015 – 2019 związanych
z walką z pożarami. Do 2017 tendencja występowania zdarzeń z tej kategorii była malejąca.
W 2019 roku stwierdzono jednak najwyższą od 5 lat liczbę pożarów. Największa liczba pożarów
miała miejsce na terenie miasta Cieszyna, obrębie gminy Skoczów oraz miasta Ustronia
Szczegółowe informacje w zakresie kategorii zdarzeń w poszczególnych gminach
Gmina
Brenna
Chybie
m. Cieszyn
Dębowiec
Goleszów
Hażlach
Istebna
Skoczów

ogółem zdarzenia
229
147
493
75
257
129
262
438

pożary
22
22
71
9
27
13
37
61

miejscowe zagrożenia
186
119
337
64
221
112
197
337

alarmy fałszywe
21
6
85
2
9
4
28
40
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Strumień
m. Ustroń
m. Wisła
Zebrzydowice
RAZEM

213
495
344
183
3265

25
47
27
32
393

182
344
251
139
2489

6
104
66
12
383

W 2019 roku podczas zdarzeń wymagających interwencji JOP zaobserwowano niższą o 118
liczbę osób poszkodowanych względem roku 2018. Od 2015 do 2018 roku zaobserwować można
było tendencję rosnącą. Dodatkowo odnotowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych względem 2018.
W tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie dot. liczby osób poszkodowanych
w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na jednostkę podziału
administracyjnego

miasto/gmina

Brenna
Chybie
m. Cieszyn
Dębowiec
Goleszów
Hażlach
Istebna
Skoczów
Strumień
m. Ustroń
m. Wisła
Zebrzydowice
RAZEM

pożary

osoby
poszkodowane
ogółem

miejscowe zagrożenia

osoby
osoby
w tym dzieci
w tym dzieci
poszkodowane
poszkodowane
śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni
0
0
3
0
2
1
1
3
2
4
1
0
17

11
8
46
7
23
18
9
42
38
43
20
11
276

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

2
3
2
0
1
2
1
0
0
1
1
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
1
1
1
3
2
4
1
0
16

9
5
44
7
22
16
8
42
38
42
19
11
263

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
4
1
2
1
0
3
4
2
1
2
21

Rada Powiatu, po rozpatrzeniu informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych
za 2019 r., pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Cieszyńskiego.
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12.2 Ochrona przeciwpowodziowa
Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych jest powódź.
Wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz pojawiająca się w poszczególnych
okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Dotychczasowy pogląd, że powodzie
występują na ogół tylko dwa razy w roku, czyli na wiosnę, gdy topnieje śnieg oraz latem, kiedy
obfite opady deszczu powodują wezbranie rzek, przy zmieniających się warunkach klimatycznych
nie sprawdza się. Dlatego problem zagrożenia powodzią jest stale aktualnym problemem. W maju
2019 r. na terenie Powiatu wystąpiło zagrożenie powodziowe.
Ponadto w 2019 r. została opracowana „Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Powiatu Cieszyńskiego”, która została przedstawiona Radzie Powiatu. Rada pozytywnie oceniła
stan zabezpieczenia.

Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Cieszyńskiego
Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Cieszyńskiego stanowi element Planu
Zarządzania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego, który opracowany został we wrześniu 2017 r.
a zatwierdzony w dniu 11.05.2018 r. przez Wojewodę Śląskiego.
Celem Planu jest zapewnienie możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił i środków
podczas wystąpienia powodzi. Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu
podmiotów, które na co dzień realizują swoje zadania na rzecz szeroko rozumianej ochrony
ludności.
Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy
Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy dla Powiatu Cieszyńskiego zlokalizowany jest
na terenie obiektu po byłym przejściu granicznym "Most Wolności" w Cieszynie, Aleja Łyska 8.
Na wyposażeniu magazynu znajdują się worki na piasek, łopaty, kilofy, taśmy ostrzegawcze,
osuszacz pomieszczeń, agregat prądotwórczy, folie i plandeki.
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13.Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie obejmuje swoim działaniem teren o powierzchni 730,
20 km² podzielony na 12 gmin. Według stanu na koniec 2019r. zarejestrowanych osób bezrobotnych
było 3329, w porównaniu do stanu z końca 2018 o 439 osób mniej. Poniżej zamieszczono graficzną
informację o ilości osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Cieszyńskiego, która
nie uwzględnia osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, które nie
posiadają zameldowania w Powiecie Cieszyńskim.

W 2019r. stopa bezrobocia wyniosła w Powiecie Cieszyńskim 4,3%, tj. w porównaniu do 2018r.
zmniejszyła się o 0,4 punktu procentowego. W powiecie cieszyńskim stopa bezrobocia
rejestrowanego na koniec grudnia 2019r. wyniosła 4,7%, w porównaniu do roku 2018r. zmniejszyła
się o 0,7 punktu procentowego. Malejąca stopa bezrobocia jest zjawiskiem zachodzącym w całym
kraju.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2015-2019

poziom bezrobocia na przestrzeni lat 2015-2019
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Malejąca liczba osób bezrobotnych jest zjawiskiem pozytywnym na lokalnym rynku pracy,
oznacza jednak, iż urząd pacy świadczy od 5 lat pomoc osobom bezrobotnym, które posiadają liczne
bariery w zatrudnieniu. Wśród barier można wymienić: długotrwałe bezrobocie, nieadekwatne
kwalifikacje zawodowe, niską motywację do podjęcia pracy, oczekiwania rozmijające się z
wymaganiami pracodawców, albo problemy zdrowotne (osoby, które nie posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności). Zmiany na rynku pracy zachodzą tak dynamicznie, że cześć osób tracących
pracę nie odnajduje się w nowej rzeczywistości rynku pracy.
Liczba osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2015-2019 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie/ stan
na koniec każdego roku
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Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku
Według stanu na 31.12.2019r., podobnie jak w roku poprzednim zdecydowanie większy odsetek
zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające prawa do zasiłku. Oznacza
to, iż przyczyny rejestracji nie zawsze wiążą się z utratą pracy, a nawet jeśli tak, to zatrudnienie
było krótkotrwałe, albo jego zakończenie nie uprawnia do nabycia prawa do zasiłku. Oznacza, to
także, iż w ewidencji urzędu pozostają osoby, które od dłuższego czasu nie pracują zawodowo.
Struktura osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 2019r.

Bezrobotni ze względu na prawo do zasiłku

z prawem do zasiłku
15%

bez prawa do zasiłku
85%

Fluktuacja bezrobotnych
Fluktuacja osób bezrobotnych jest to ruch panujący w zasobach rejestru osób bezrobotnych
wynikający z rejestrowania i wyrejestrowywania się osób. W roku 2019 zarejestrowały się w łącznie
4 993 osoby, z kolei wyrejestrowało się 5 250 osób. Dla porównania w roku poprzednim
zarejestrowało się łącznie 5 469 osób, wyrejestrowało się łącznie 5 907osób. Oznacza to, iż
faktycznie w 2019 roku urząd obsługiwał 10 243 osób bezrobotnych.
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Napływ i odpływ z rejestru osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2019r.
Napływ i odpływ z rejestru bezrobotnych w 2019 roku
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Postępowanie administracyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, jako jednostka organizacyjna powiatu, w celu prawidłowej
realizacji swoich zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
działa zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, wydając stosowne decyzje i
postanowienia administracyjne oraz zaświadczenia. Zakres zrealizowanych zadań
administracyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. Od 2018 roku dotyczy to także procedury
zatrudniania cudzoziemców.
Działania administracyjne podejmowane przez PUP w 2019r.
Lp.
1.

Postępowania administracyjne prowadzone przez urząd w 2019 roku
Zakres
Wydawanie decyzji w zakresie: uznania lub odmowy uznania osoby za
bezrobotną,
utraty statusu
bezrobotnego,
poszukującego
pracy,
przyznania/odmowy
przyznania,
wstrzymania/wznowienie
wypłaty,
utraty/pozbawienia prawa do zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego

2.

Wydawanie postanowień i zawiadomień

3.

Wydawanie zaświadczeń (raporty SEPI8)

4.

Ilość pobranych raportów z SEPI

5.

Decyzje dotyczące zatrudniania cudzoziemców

6.

Pozostałe działania administracyjne

Razem
12 097
118
3 997
11 364
691
9 606

8

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające
podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. SEPI umożliwia
między innymi: a) składanie wniosków i zaświadczeń podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym; b)
wymianę danych; c) komunikację z systemem Ewidencji Ludności; d) komunikację z Urzędem Stanu Cywilnego.
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Wydatki na pasywne i aktywne formy pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Zasiłki i świadczenia są wypłacane na postawie decyzji zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Podstawowym źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Rodzaje udzielanych i wypłaconych świadczeń w 2019 roku
Lp.
Rodzaj świadczenia
Kwota
Ilość osób
1.
Zasiłek
5 075 691,18
1 916
2.
Dodatek aktywizacyjny
321 370,56
348
3.
Stypendium stażowe
1 571 019,35
276
(w tym bon stażowy)
4.
Stypendium szkoleniowe
173 330,09
196
(w tym bon szkoleniowy)
5.
Stypendium studia podyplomowe
3 520,18
14
Razem
7 144 931,36
2 750
Zgodnie z art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadania samorządu
powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Głównym celem jest
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana w ramach programów rynku pracy.
Struktura działań aktywizujących bezrobotnych w 2019r.

560 906,32

Osoby objęte
wsparciem
210

Prace interwencyjne

246 660,75

61

3.

Roboty publiczne

200 739,40

16

4.

Staże

1 595 954,84

266

5.

Spółdzielnie socjalne- składki ZUS

17 510,84

6

6.

Doposażenie stanowiska pracy

854 674,32

45

7.

2 710 854,13

157

8.

Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
Prace społecznie użyteczne

12 430,00

15

9.

Bon stażowy

13 225,65

25

10.

Bon szkoleniowy

119 411,94

36

Lp.
1.

Formy aktywizacji stosowane przez
Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia

2.

Kwota
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11.

Bon zatrudnieniowy

369 319,44

101

12.

Bon zasiedleniowy

233 816,63

34

13.

Dofinansowanie wynagrodzenia osób
bezrobotnych powyżej 50 r.ż.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

1 233,33

2

578 791,86

364

7 515 529,45

1 338

14.

Razem

Działania realizowane przez PUP w 2019 roku współfinansowane z Unii Europejskiej
1. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020 r. pn. „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.2 RPO WSL
2014-2020).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez
pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których został
ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Łączna wartość projektu: 5 372 933,73 zł
Projekt jest skierowany do 476 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, zgodnie z kryteriami udziału w
projekcie. W 2019 roku 258 osób rozpoczęło udział w projekcie.
1. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.1.1 POWER).
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez
pracy w powiecie cieszyńskim, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).
Łączna wartość projektu: 6 677 586,66 zł
Projekt jest skierowany do 654 osób spełniających kryteria udziału. W 2019 roku udział w projekcie
rozpoczęło 405 osób bezrobotnych.
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Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w zakresie zatrudniania
cudzoziemców w 2019 roku
Lp.

Rodzaj działania w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

1.

Zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

2.

Wydane zezwolenia na pracę sezonową typu „S”

3.

Informacje starosty wydane na temat możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (dotyczy
ilości stanowisk)

Ilość
7 600
27
3 602

Rehabilitacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki są przekazywane
samorządom przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Koszt realizacji zadań rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON w 2019r .

Lp.
1.

2.
3.
Suma

Rehabilitacja zawodowa

Kwota

Ilość osób

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej

30 000,00

1

Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej

86 100,00

4

16 712,47
132 812,47

5
10

Staż
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Poradnictwo zawodowe realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
Zmiany na rynku pracy oznaczają, iż bardzo ważna jest usługa poradnictwa zawodowego realizowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy, to rodzaj pomocy pozafinansowej wymagający zatrudniania
wyspecjalizowanej kadry doradców zawodowych.

Lp.

Forma porady

1.

Porady indywidualne

2.

Informacje zawodowe

3.

Porady grupowe

4.

Informacja i poradnictwo dla osób niezarejestrowanych

5.

Indywidualne Plany Działania (IPD)

Ilości osób
441
1 023
90
184
4 065

14. Ochrona praw konsumenta
Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje
powiatowy rzecznik konsumentów. Realizacja podstawowego zadania rzecznika polega
na zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów, jak również na udzielaniu konsumentom z terenu Powiatu Cieszyńskiego ustnych,
telefonicznych oraz pisemnych (w tym także mailowych) porad i informacji prawnych w zakresie
ochrony interesów konsumentów.
W roku 2019 w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie wszystkich:
ustnych, telefonicznych, pisemnych, mailowych porad prawnych i informacji prawnych ogółem
udzielono 1.569. Rzecznik Konsumentów na podstawie indywidualnych wniosków konsumentów
występował ponadto w 391 sprawach konsumenckich do przedsiębiorców w sprawach spornych.
Podobnie jak w roku poprzednim Rzecznik Konsumentów reprezentował jako arbiter interesy
konsumentów uczestnicząc w posiedzeniach Stałego Sądu Polubownego w Katowicach
zorganizowanego przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w BielskuBiałej.
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W Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów Cieszynie przygotowywano zainteresowanym
konsumentom na ich wniosek 7 pism procesowych: 4 pozwy, 2 sprzeciwy od nakazów zapłaty
oraz 1 inne pismo procesowe.
Rzecznik wystosował też do UOKiK-u 5 zawiadomień o podejrzeniu stosowania nieuczciwych
praktyk rynkowych przez przedsiębiorców wskutek czego wszczęto postępowania wyjaśniające
wobec przedsiębiorców, a w jednej sprawie przedsiębiorca zmienił kwestionowane abuzywne
postanowienia stosowanego regulaminu.

15. Nieodpłatna pomoc prawna
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat w porozumieniu z Gminami albo
samodzielnie.
W Powiecie Cieszyńskim w 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w gminach Wisła,
Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i
Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz
ZZOZ w Cieszynie.
W 2019 r. punkty w gminach: Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów były prowadzone przez
adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz
Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
usytuowane na terenie gmin: Cieszyn, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu)
oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych
konkursach ofert.
Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
która wprowadziła w życie między innymi niżej wymienione zmiany:


POSZERZONY KRĄG OSÓB UPRAWNIONYCH
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Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, które nie są
w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie
bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

 REJESTRACJA
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione mogły
dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 bądź
elektronicznie https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185
 UDZIELANIE POMOCY POZA PUNKTEM
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności
w komunikowaniu miały możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Starosta Cieszyński sporządzał i aktualizował listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa miała zastosowanie w przypadku stwierdzenia przez
prawnika udzielającego pomocy, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie miał
wyłącznie charakteru prawnego. Wówczas osoba uprawniona mogła otrzymać ofertę danej
jednostki nieodpłatnego poradnictwa, celem uzyskania kompleksowej pomocy.
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 OPINIE
Osoby uprawnione mogły przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:
 umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub
 listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).
Osoby uprawnione mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w formie:
 poinformowania o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowania projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań).
Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie:
 prawa pracy,
 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 prawa cywilnego,
 prawa karnego,
 prawa administracyjnego,
 prawa ubezpieczeń społecznych,
 prawa rodzinnego,
 prawa podatkowego,
 prawa celnego
 prawa dewizowego,
 prawa handlowego.
Pomoc nie obejmowała natomiast spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Obserwuje się, iż tendencja udzielonych nieodpłatnych porad prawnych jest wzrostowa, co obrazuje
poniższy wykres.
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Liczba osób, które skorzystały z NPP (ogółem w latach
2016-2019)
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16.Promocja powiatu
Zadania z zakresu promocji prowadzone były na wielu płaszczyznach. Celem była promocja
Powiatu, jako regionu turystycznego, a także promocja turystyki i krajoznawstwa wśród
mieszkańców Powiatu.
Powiat promowano poprzez udział w imprezach targowych i wystawienniczych
(we współpracy z innymi podmiotami, m. in. Polską Organizacją Turystyczną, Śląską Organizacją
Turystyczną, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”) w: Poznaniu, Opolu,
Łódzi, Katowicach, Ustce i Nadarzynie.
Inne działania promocyjne:
 przygotowanie gadżetów promocyjnych z logo Śląska Cieszyńskiego, w tym: magnesów,
czapek

zimowych,

długopisów,

ołówków,

toreb

bawełnianych

i ekologicznych, zestawów piśmienniczych, teczek, kartek świątecznych, roll – upów,
 poszerzenie funkcjonalności i aktualizacja aplikacji mobilnej Śląsk Cieszyński (android, iOS),
 wydanie przewodnika „Cieszyńskie na weeked”,
 stworzenie portalu turystycznego cieszynskie.travel,
 wykonanie spotu promującego Śląsk Cieszyński,
 wykonanie serii zdjęć atrakcji regionu,
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 druk 25 000 mapoulotek tematycznych: Aktywnie, Sakralnie, Historycznie, Krajobrazowo,
 złożenie wniosku o nadanie Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla
Rozwoju Turystyki dla Pracowni na Pastwiskach – wniosek został pozytywnie zaopiniowany,
 reklama w mediach – Tramwaj Turystycznie,
 utrzymywanie i rozwijanie sieci geocachy9 na terenie Śląska Cieszyńskiego,
 udział w konkursie Osobowość Ziem Górskich,
 współpraca z Telewizją TVT przy produkcji i emisji programów z cyklu „Śląsk Cieszyński
w oku kamery”.

17.Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Współpraca Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego z szeroko rozumianym
sektorem pozarządowym ma charakter dynamiczny i stanowi wartościowe uzupełnienie działań
podejmowanych przez samorząd. Kluczowym narzędziem do rozwoju współpracy Powiatu z
sektorem pozarządowym w roku ubiegłym był Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Dokument regulujący formy współpracy samorządu z uprawnionymi podmiotami został
przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach, przez Radę Powiatu na podstawie Uchwały
nr XLVII/335/18 z dnia 18 października 2018 r.
W roku 2019 realizowane były m.in. działania:
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

9

Geocaching to zdobywająca coraz większą popularność na całym świecie gra terenowa, polegająca na odszukiwaniu
skrytek (cachy). Skrytki ukrywane są w interesujących, atrakcyjnych miejscach, zawierają dziennik odwiedzin, do
którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki
przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych
w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. Badania pokazują, że
umieszczenie sieci skrytek generuje dodatkowy, duży ruch turystyczny, w tym gości zagranicznych (geocaching jest
niezwykle popularny m. in. w Czechach). Uczestnicy, poza satysfakcją z odkrywania skrytek, poznają zwiedzany teren
i odkrywają jego atrakcje.
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- prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności,
- prowadzenie zadań z zakresu ustawowego nadzoru starosty nad stowarzyszeniami i ich oddziałami
oraz fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu;

Poniższy wykres prezentuje liczbę zaewidencjonowanych podmiotów ze względu na formę prawną
organizacji (stan na dzień 31.12.2019 r.)

W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych
Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
w 2019 roku, udało się wesprzeć 95 zadań na łączną kwotę 260 143 zł, w tym:
- 31 zadań z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”,
- 25 zadań z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
- 13 zadań z zakresu „pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,
- 10 zadań z zakresu „edukacji”,
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- 9 zadań z zakresu „ochrony i promocji zdrowia”,
- 6 zadań z zakresu „turystyki i krajoznawstwa”,
- 1 zadanie z zakresu „ochrony środowiska i przyrody”;

Na podstawie uproszczonych ofert złożonych przez uprawnione podmioty w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu
zlecił z pominięciem otwartego konkursu ofert
7 zadań na łączną kwotę
19 600 zł. Na szczególną uwagę zasługuje zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
pn. „Działajmy Lokalnie” zlecone Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
W ramach zadania przeprowadzono miedzy innymi szkolenia dla przedstawicieli sektora
pozarządowego:
1) 24.06.2019 – Cieszyn;
Tematyka: Pisanie wniosków o dotację, realizacja projektów społecznych ukierunkowanych na
dobro wspólne społeczności lokalnych w zakresie zadań powiatu.
2) 22.07.2019 – Wisła;
Tematyka: Promocja w mediach społecznościowych w realizacji projektów społecznych
w zakresie zadań powiatu.
3) 12.08.2019 – Cieszyn;
Tematyka: Realizacja projektów społecznych ukierunkowanych na dobro wspólne społeczności
lokalnych w zakresie zadań powiatu, dokumenty projektowe, sprawozdawczość.
4) 19.08.2019 – Cieszyn;
Tematyka: Promocja w mediach społecznościowych, podstawy fotografii.
5) 02.09.2019 – Pogwizdów (gmina Hażlach);
Tematyka: Realizacja projektów społecznych ukierunkowanych na dobro wspólne społeczności
lokalnych w zakresie zadań powiatu, Promocja – Facebook, Canva.
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VI.

SKARGI, WNIOSKI, KONTROLE

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę Powiatu
Skarga kierowana do rozpatrzenia przez Radę przyjmowana jest przez Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady, którzy kierują ją do Komisji właściwej ze względu na przedmiot
skargi. Ostateczną odpowiedź dotyczącą skargi zatwierdza Rada Powiatu.
Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Starostę Cieszyńskiego
Skargi dotyczące działalności Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych przyjmuje
Starosta Cieszyński. Komórką odpowiedzialną za rozpatrywanie, opracowywanie odpowiedzi
i przedkładanie ich do zatwierdzenia Staroście jest Biuro Skarg i Kontroli Starostwa Powiatowego.
W roku 2019 w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 7 spraw (w tym 4 skargi, 3
wnioski).
W przypadku 5 spraw (4 skargi i 1 wniosek), pracownicy Biura Skarg i Kontroli przeprowadzili
postępowanie wyjaśniające.
Na działanie Wydziałów Starostwa złożono:
3

skargi, które rozpatrzone zostały negatywnie,

(zastrzeżenia, uwagi zawarte w piśmie nie zostały potwierdzone)
1

wniosek rozpatrzono negatywnie .

Ponadto 1 skargę na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatrzono negatywnie- sprawa
dotyczyła odmowy udzielenia dofinansowania na zakup laptopa.
Pozostałe 2 wnioski zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków przesłano do
rozpatrzenia innym organom, zgodnie z kompetencjami.
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Kontrole
Zarząd Powiatu kontroluje jednostki podległe i nadzorowane oraz podmioty dotowane przez
Powiat.
Komórką realizującą zadania z tego zakresu jest Biuro Skarg i Kontroli Starostwa Powiatowego w
Cieszynie.
W roku 2019 r. na podstawie planu kontroli i upoważnień wydanych przez Starostę, Biuro Skarg i
Kontroli przeprowadziło 26 kontroli (25 planowych i 1 doraźna) .
Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:
– 9 planowych kontroli w budżetowych placówkach oświatowych,
– 1 kontrola doraźna w budżetowej placówce oświatowej
– 4 planowe kontrole w niepublicznych placówkach oświatowych
– 2 planowe kontrole w Powiatowym Domach Pomocy Społecznej
– 5 planowych kontroli w jednostkach realizujących zadania zlecone w zakresie pomocy
społecznej,
– 1 planowa kontrola w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
– 1 planowa kontrola w Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych w Cieszynie
– 1 planowa kontrola w Domu Dziecka w Cieszynie.
– 1 planowa kontrola w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu
– 1 planowa kontrola w Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Z przeprowadzonych

kontroli można wyodrębnić następujące grupy wraz ze stwierdzonymi

uchybieniami:
– Jednostki budżetowe oświatowe – uchybienia związane z brakiem aktualizacji
wewnętrznych

regulacji

w

zakresie

rachunkowości

i

ZFŚS,

niewłaściwe

zaewidencjonowanie pozostałych środków trwałych.
– Niepubliczne jednostki oświatowe

– nieprawidłowości związane z niewłaściwym

wydatkowaniem części dotacji oświatowej.
– Jednostki budżetowe pomocy społecznej – uchybienia w zakresie stosowania przepisów z
Kodeksu Pracy.
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– Jednostki pozabudżetowe otrzymujące dotacje w zakresie pomocy społecznej - uchybienia
związane z brakiem aktualizacji wewnętrznych regulacji w zakresie rachunkowości,
uchybienia w zakresie udokumentowania udzielonych świadczeń w zakresie pomocy
społecznej, uchybienia w zakresie stosowania Kodeksu Pracy.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, do placówek objętych kontrolą zostały skierowane
odpowiednie

zalecenia

pokontrolne.

Kierownicy

jednostek

organizacyjnych

zostali

zobowiązani do skorygowania wykazanych uchybień, a także do przekazania Staroście
Cieszyńskiemu informacji o sposobie wykorzystania zaleceń lub przyczynach niepodjęcia
działań na rzecz ich realizacji.
Analiza skarg i wniosków za lata 2018 i 2019

Skargi i wnioski w 2018 roku:
Ilość skarg i wniosków ogółem:
w tym:
Rozpatrzone pozytywnie:
Rozpatrzone negatywnie:
Przekazane według właściwości:

19
1
9
9

Skargi i wnioski w 2019 roku:
Ilość skarg i wniosków ogółem:
w tym:
Rozpatrzone pozytywnie:
Rozpatrzone negatywnie:
Przekazane według właściwości:

7
0
5
2
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Porównanie skarg i wniosków w latach 2018 - 2019
20
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8
6
4
2
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9
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1

0

Skargi i wnioski w
2018 roku

Skargi i wnioski w
2019 roku

Rozpatrzone pozytywnie

Rozpatrzone negatywnie

Przekazane wg właściwości

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W roku 2019 przeprowadzono 29 postępowań przetargowych wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych z czego:
- 24 postępowań rozstrzygnięto,
- 5 postępowań unieważniono.

Postępowania w roku 2020
1. Postępowania
rozstrzygnięte

17%

83%

2. Postępowania
unieważnione
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Przedmiotem zamówienia były:
- roboty budowlane – w 16 postępowaniach,
- dostawy – w 7 postępowaniach,
- usługi - w 6 postępowaniach.

Podział postępowań

21%
1. Roboty budowlane
2. Dostawy
55%

24%

3. Usługi

W 11 przypadkach były to zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,
w 7 przypadkach z budżetu Państwa oraz 11 zadań zrealizowanych ze środków własnych.

Podział postępowań z uwagi na źródła
finansowania

38%

38%

1. Unia Europejska
2. Budżet Państwa
3. Własne środki

24%
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Ogólna wartość umów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami w 2019r. to:
25.653.087,47zł netto z czego:
- roboty budowlane – 22.771.488,31zł netto,
- dostawy – 777.639,33zł netto,
- usługi – 2.103.959,83zł netto.

Wartość umów związanych
z przeprowadzonymi postępowaniami
3%

8%

1. Roboty budowlane
2. Dostawy
3. Usługi
89%

Ponadto wartość udzielonych zamówień podprogowych w 2019r. wyniosła 3.295.335,83zł netto.

Podział zamówień z uwagi na wartość
11%

1. Powyżej 30.000 euro
89%

2. Poniżej 30.000 euro
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Podział postępowań wg źródła finansowania:
- roboty budowlane: środki własne – 414.662,54zł netto, budżet państwa – 18.305.470,58zł netto,
UE – 4.051.355,19zł netto;

Podział postępowań wg źródła finansowania
- Roboty budowlane
2%
18%
1. Środki własne
2. Budżet państwa
3. Unia Europejska

80%

- dostawy – środki własne 533.210,22zł netto, UE – 244.429,11zł netto;

Podział postępowań wg źródła finansowania
- Dostawy

31%
1. Środki własne
69%

2. Unia Europejska

- usługi – środki własne – 2.011.959,83zł netto, budżet państwa – 92.000zł netto.
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Podział postępowań wg źródła finansowania
- Usługi
4%

1. Środki własne
2. Budżet państawa
96%

IX.

POWIAT W RANKINGU

Powiat Cieszyński w ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2019 w kategorii Powiaty
powyżej 120 tys. mieszkańców zajął III miejsce w kraju i został sklasyfikowany na najwyższej
pozycji w odniesieniu do pozostałych Powiatów z Województwa Śląskiego, jest to więc
niewątpliwy sukces na który zapracował Zarząd Powiatu wraz z podległymi mu jednostkami
organizacyjnymi.
Eksperci Związku Powiatów Polskich

wydali opinię według wielu kryteriów ujętych

w różnych grupach tematycznych. Najwyżej oceniono Powiat Cieszyński w następujących
dziedzinach:
1. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, w tym za ilość pozyskanych środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych.
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2. Rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego, w tym za posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji na
smartfona dla klientów urzędu, za działający w urzędzie system e-urząd i elektroniczną skrzynkę
podawczą oraz za wprowadzone rozwiązania ułatwiające kontakt klientów z dziećmi.
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wysoko oceniono ilość posiadanych pracowni
informatycznych w podległych jednostkach oraz z uznaniem odniesiono się do wprowadzonych
w Starostwie Powiatowym możliwości płatności bezgotówkowych.
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W tej dziedzinie Powiatowi przyznano punkty za
wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, za wspieranie i aktywizację środowiska senioralnego, jak również za promocję
wolontariatu.
6. Promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, gdzie doceniono
działania Powiatu w zakresie wspierania zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie
systemów stypendialnych , czy np. promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez
o charakterze sportowym.
7. Promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu. Powiat wyróżniono za działania
związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego, co związane jest z promowaniem nowych
zawodów, zawieranie umów partnerskich z przedsiębiorstwami i wyposażaniem szkolnych
pracowni zawodowych. Z budżetu Powiatu wydano i sfinansowano poradnik z ofertą edukacyjną
Powiatu. Z zakresu kultury i promocji Powiat otrzymał wysokie punkty za inicjatywy, które
pomagają zachować specyfikę naszego regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje i obrzędy
charakterystyczne dla tego terenu.
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X. PODSUMOWANIE

Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego przygotowany przez Zarząd Powiatu opracowany
został

w celu przedstawienia najważniejszych działań, jakie miały miejsce w roku 2019.

Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu
ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania działalności Zarządu.
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Zarządu VI kadencji. W tym
okresie przede wszystkim kontynuowano działalność inwestycyjną Powiatu oraz realizowano
wytyczne zawarte w programach i strategiach sektorowych oraz uchwałach Rady Powiatu
Cieszyńskiego.
W głównej mierze kontynuowano, wzorem lat poprzednich, działania inwestycyjne, które
bezpośrednio wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu. Za kwotę 7,8 zł
zrealizowano duże przedsięwzięcie związane z termomodernizacjami 4 placówek oświatowych,
w tym kompleksowo zmodernizowano Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach.
Priorytetowo potraktowano poprawę istniejącej infrastruktury drogowej, zakończono 4 duże
inwestycje, na które łącznie przeznaczono 13,4 mln zł, tj.: rozbudowa drogi powiatowej ul. Główna
w Pruchnej, przebudowa ciągu drogi powiatowej od ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu
skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie, przebudowa ulicy Frysztackiej w Cieszynie wraz
z budową muru oporowego, przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach. Zakończona została
ponadto jedna z najważniejszych inwestycji w historii Szpitala Śląskiego w Cieszynie, związana
z budową lądowiska, dzięki której stał się on jednym z najnowocześniejszych w tym zakresie
szpitali w Polsce. Całkowity koszt projektu to ponad 11 mln zł. W tej kwocie zawiera się zarówno
wybudowanie samego lądowiska, jak i dostosowanie szpitala do surowych wymogów
przeciwpożarowych. Było to trudne i kosztowne przedsięwzięcie, bez niego jednak cieszyńska
placówka musiałaby zamknąć Szpitalny Oddział Ratunkowy, obsługujący niemal 33 tys. pacjentów
rocznie i przekształcić go w Izbę Przyjęć, co spowodowałoby utratę części kontraktu z NFZ w wys.
ok. 5,5 mln zł.
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W ubiegłym roku z powodzeniem przeprowadzono nabór do szkół ponadpodstawowych
według nowych zasad wprowadzonych wraz z reformą oświaty. Biorąc pod uwagę, że środki
subwencji oświatowej są w znacznej mierze niewystarczające, wdrażane zmiany w systemie
oświaty dodatkowo obciążyły budżet Powiatu. Warta podkreślenia w obszarze edukacji jest także
realizacja projektów unijnych, która przyczyniła się nie tylko do polepszenia warunków nauczania
w Powiecie (inwestycje w infrastrukturę szkolną i przyszkolną, zakup wyposażenia), ale także do
wzbogacenia rozwoju zawodowego kadry (staże zagraniczne), rozwoju oferty edukacyjnej (wzrost
liczby zajęć dodatkowych dla uczniów) oraz zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy (staże,
praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach).
Zdając sobie sprawę z wielu ograniczeń, w tym finansowych, Zarząd Powiatu starał się, aby
mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego byli usatysfakcjonowani z podejmowanych działań
i pozytywnie ocenili funkcjonowanie administracji powiatowej. Wymowny jest w tym momencie
fakt, że element jakości obsługi mieszkańców stanowi istotne kryterium oceny w ogólnopolskim
rankingu Związku Powiatów Polskich, w którym Powiat Cieszyński zajął wysokie III miejsce
w kraju.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego

Mieczysław Szczurek
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