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Wstęp 
 

Raport o stanie Powiatu przedstawiany jest już po raz czwarty. Obowiązek jego 

sporządzenia wprowadzono do ustaw samorządowych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw i zasadniczo miał na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i  kontrolowania organów publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 130, 

z późn. zm.).          

 Ustawodawca wymaga, aby w opracowaniu zawrzeć informacje o realizacji polityk, 

programów, strategii i uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz budżetu obywatelskiego. 

W związku z tym, iż Powiat Cieszyński nie zdecydował się na wprowadzenie budżetu 

obywatelskiego raport dostosowano do pozostałych wytycznych. Przedstawiony raport obejmuje 

cztery zasadnicze części. W pierwszej zawarto ogólne informacje na temat Powiatu Cieszyńskiego, 

stanowiące wprowadzenie do całego dokumentu. Z ubolewaniem należy jednak odnotować fakt, 

że lokalne dane statystyczne za poprzedni rok będą dostępne dopiero po przekazaniu Raportu. 

Być może przyszłe nowelizacje wezmą pod uwagę tę niedogodność i zintegrują ustawowy termin 

składania Raportu z  dostępnością najbardziej aktualnych danych statystycznych.  

 Część druga została poświęcona opisowi realizacji strategii i programów, realizowanych 

w  Powiecie Cieszyńskim w roku 2021. Część trzecia to podsumowanie realizacji uchwał Rady 

Powiatu Cieszyńskiego. W  części czwartej omówiono obszary działania Powiatu, wynikające                     

z ustawowych zadań samorządu powiatowego.       

 Zarząd, mając na uwadze realizację  zadań ze szczególnym uwzględnieniem praw 

i  potrzeb mieszkańców, a także dążąc do zapewnienia wysokiej jakości realizowanych usług 

publicznych, wynikających z Ustawy o samorządzie powiatowym, zobligował Starostwo 

Powiatowe do wdrożenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa posiadanych 

informacji, co udało się zrealizować.  

Urząd Starostwa po kilkuletnim procesie dostosowania w  roku 2021 

uzyskał certyfikat normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (system 

zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz jako pierwszy urząd 

w  Polsce certyfikat z normy PN-EN ISO 22301:2020 (ciągłość działania). 
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I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 

 

Położenie, podział administracyjny, sytuacja społeczno-

gospodarcza 
 

 

Powiat Cieszyński położony jest w południowej części Województwa Śląskiego, przy 

granicy z Czechami i Słowacją.  

Powiat Cieszyński 
 
 

 Województwo: ŚLĄSKIE 

 Powierzchnia w km²: 730 

 Liczba miast ogółem: 5 

 Liczba gmin ogółem: 12 

 Liczba gmin miejskich: 3 

 Liczba gmin wiejskich: 7 

 Liczba gmin miejsko-wiejskich: 2 

 Liczba miejscowości (stan na dzień 31.12.2021): 60 

 Liczba sołectw: 53 

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: 
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Rysunek 1Położenie gmin na tle Powiatu Cieszyńskiego 
 

 

  

 

 
 
Tabela 1 Podstawowe dane dla Powiatu Cieszyńskiego, źródło GUS 

Powierzchnia 730 km² 

Liczba mieszkańców 177 030 

Stopa bezrobocia 4,9% 

Liczba podmiotów gospodarczych 20 649 

Dochody Powiatu 
243 574 400 

(wykonanie na 31.12.2021r.) 
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Demografia 
 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności w Powiecie Cieszyńskim w latach 2018 – 2021  

 
 

Wykres 1 Liczba ludności w Powiecie Cieszyńskim w latach 2018 -2021 

 

 

Z przedstawionego wykresu wynika, iż na przełomie kilku ostatnich lat obserwuje się  

tendencję malejącą, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Na  177 030 mieszkańców 51,5% 

stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. Z danych statystycznych udostępnionych przez GUS 

wynika, iż średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego zawarli w 2020 roku 686 

małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od 

wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym 

samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to 

nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla kraju. 

27,6% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% 

mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.  

 
Tabela 2 Przedział wiekowy mieszkańców Powiatu w procentach 

Procent mieszkańców w wieku produkcyjnym  59,1% 

Procent mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 r. ż.) 18,9% 

Procent mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 22,0% 

 

Z analizy poprzednich raportów wynika, iż zmienia się  struktura grup wiekowych. 

Zmniejsza się udział osób w wieku produkcyjnym, natomiast wzrasta udział grupy 

poprodukcyjnej – wartość ta zmieniła się z 21,6 % w 2020 r. do 22,0% w 2021 r. Biorąc pod uwagę 
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krajowe statystyki można założyć, iż tendencja ta będzie się pogłębiać. Skutkować to będzie 

zapewne koniecznością pojawienia się nowej infrastruktury i usług dla najstarszej grupy 

mieszkańców Powiatu. Równocześnie niosło to będzie za sobą konsekwencje gospodarcze. 

Wg danych GUS liczba ludności Powiatu Cieszyńskiego w 2021 r. wynosiła 177.030 osób. 

W  stosunku do roku poprzedniego liczba ludności zmniejszyła się o 0,28%. Spadek ten, 

spowodowany był przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Wskazać należy, że Powiat 

Cieszyński boryka się z  problem zmniejszającej się liczby ludności od kilku lat. Sytuacja 

w  Powiecie nie odbiega jednak w tym zakresie od trendów krajowych, czy europejskich. 

Tendencja ta będzie zachowana i wg prognoz liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w 2050 

roku wyniesie  173 340, z czego 88 632 to kobiety, a 84 708 mężczyźni.  

Liczba mieszkan co w na koniec 2021 roku 

177 030 
-0,28 %

 

do roku 2020 

Źródło danych: GUS 

 

 

1 866 
Zameldowania na 

pobyt stały 

 

 

1 708 

Wymeldowania 
pobytu stałego 

 
 
 

 

1 615 

Liczba 
urodzeń 

 
 

W 2021 roku urodziło się w Powiecie Cieszyńskim 1 615 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek 

i  50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki 

demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest większy 

od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla 

całego kraju. 
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2 312 

Liczba 
zgonów 

 

Według najnowszych danych GUS wskaźnik przyrostu naturalnego w całym ub.r. będzie 

prawdopodobnie rekordowo ujemny, już porównując dane za rok 2020 widać, iż Powiat 

Cieszyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -697. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -3,92 na 1000 mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego. 

Dane te mogą być alarmujące porównując ten współczynnik na przestrzeni ostatnich lat: 

rok 2017       -  41 

rok 2018      - 168 

rok 2019     -  40 

rok 2020             - 697 

 

Przedsiębiorczość 
 

Według danych GUS w  Powiecie Cieszyńskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 
20 649 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 930 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Wśród podmiotów posiadających osobowość prawną najwięcej (1 419) 
jest podmiotów stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych 
pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 811) jest mikro-przedsiębiorstw, 
zatrudniających 0 - 9 pracowników. 2,5% (510) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności 
deklarowało 25,2% (5 194) podmiotów, a 72,4% (14 945) podmiotów w rejestrze 
zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności                       
są Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
(23.1%) oraz Budownictwo (18,2%). Powiat Cieszyński na liście wszystkich powiatów 
Województwa Śląskiego zajmuje środkową pozycję, jeżeli chodzi o działania w zakresie 
obejmującym tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. 
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Wykres 2 Powiat Cieszyński w porównaniu do innych powiatów z  Województwa Śląskiego- 
rozwój przedsiębiorczości 

 

Poniżej przestawiono dodatkowo wybrane dane statystyczne, które pozwalają 

zobrazować stan Powiatu Cieszyńskiego na tle Województwa Śląskiego. 

 

Tabela 3 Wybrane dane statystyczne, źródło Główny Urząd Statystyczny 
Wybrane dane statystyczne 2019 2020 Woj. Śląskie rok 2020 

Ludność  178.191 177.542 4.492.330 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 10,1 9,07 8,46 

Zgony na 1000 ludności 10,94 12,99 13,32 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym 

68,7 69,2 69,3 

 

Stan zdrowia mieszkańców 
 

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym cały świat zmagał się z pandemią choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS CoV-2. W  Powiecie Cieszyńskim   

zarejestrowano   12.396    zachorowań    na    Covid-19    (w  porównaniu do 7.264  w roku  2020). 

588    osób    wymagało    hospitalizacji.   Z powodu zachorowania zmarło 389 osób. Zarejestrowano 

100 ognisk zakażeń SARS- CoV2 (w sanatoriach, domach opieki społecznej, szpitalach, zakładach 

pracy). Zapadalność dla Powiatu  Cieszyńskiego  jest  niższa   od  zapadalności  obserwowanej                     

w Polsce (7374/100tys.). Najniższe zapadalności, tak jak w roku 2020, zarejestrowano w  gminach  

Istebna  i  Wisła,  w  tych  samych  gminach  wykonano  najmniej  badań  w kierunki SARS-CoV2 

oraz uzyskano najniższy procent zaszczepionych mieszkańców. Najwięcej zachorowań 

rejestrowano w marcu i kwietniu oraz listopadzie i grudniu (przesunięcie w stosunku do 

zachorowań w Polsce o 2 miesiące).  Najczęściej zgłaszanymi chorobami zakaźnymi były: Covid19 

(84%) i grypa (10%). 
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Zadania Powiatu  
 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu (33 jednostki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). Zgodnie z Ustawą z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. 
zm.)) do zakresu działania samorządu powiatowego należą m.in. zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym, przedstawione w poniższej tabeli: 
 
Tabela 4 Zadania Powiatu i podmioty odpowiedzialne za ich realizację 

Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący 

1 Edukacja publiczna Nadzór: 
 Wydział Edukacji 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie (SP) 
Jednostki organizacyjne:  
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego 
Osuchowskiego  w  Cieszynie, 
II Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja  Kopernika 
w  Cieszynie, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła 
Stalmacha w Wiśle; 
Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona 
Langera w Cieszynie, 
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota 
Roweckiego w  Cieszynie, 

 

Wykres 3 Liczba osób chorych na choroby zakaźne 
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Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  w Cieszynie, 
Zespół Szkół im. Władysława  Szybińskiego  w 
Cieszynie, 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. 
Władysława Reymonta w Wiśle,  
Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących  w Skoczowie,   
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu,  
Zespół Szkół  w Istebnej,  
Zespół Szkół Przyrodniczo -
Technicznych  w Międzyświeciu,  
Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- 
Rewalidacyjnych w Cieszynie,  
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Cieszynie,  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Bażanowicach, 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wiśle Malince 

2 Promocja i ochrona zdrowia Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia  (SP) 
Samodzielne stanowisko ds. Promocji i Zdrowia 
(SP) 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 

3 Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie  
Domy Pomocy Społecznej, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, 
Punkt Interwencji Kryzysowej, 
Organizacje pozarządowe 

4 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, 
Dom Dziecka w Cieszynie, 
Dom Dziecka w Dzięgielowie, 
Dom Dziecka w Wiśle, 
Dom Dziecka w Międzyświeciu, 
Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” 
w Ustroniu, 
Rodziny zastępcze, 
Organizacje pozarządowe, 

5 Polityka prorodzinna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie  

6 Wspieranie osób 
niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie  
Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, 
Domy Pomocy Społecznej, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, 
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Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący 

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 
w Cieszynie, 
 ZPSWR w Cieszynie, 
 OREW w Bażanowicach, 
 OERW w Ustroniu, 
 Organizacje pozarządowe 

7 Transport zbiorowy i drogi 
publiczne 

Wydział Komunikacji (SP) 
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu (SP) 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie  

8 Kultura oraz ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji 
Pozarządowych (SP) 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
Biblioteka 

9 Kultura fizyczna i turystyka Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji 
Pozarządowych (SP) 

10 Geodezja, kartografia i kataster Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (SP) 

11 Gospodarka nieruchomościami Wydział Nieruchomości (SP) 

12 Administracja architektoniczno-
budowlana 

Wydział Architektury i Budownictwa (SP) 

13 Gospodarka wodna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa (SP) 

14 Ochrona środowiska i przyrody Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa (SP) 

15 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 
śródlądowe 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i  Leśnictwa (SP) 

16 Porządek publiczny i 
bezpieczeństwo obywateli 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(SP) 

17 Ochrona przeciwpowodziowa, 
w  tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, 
przeciwpożarowego i zapobieganie 
innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska 

 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(SP) 

18 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 

19 Ochrona praw konsumenta Powiatowy Rzecznik Konsumentów (SP) 

20 Utrzymanie powiatowych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych 

Wydział Organizacyjny (SP) 
Wydział Nieruchomości (SP) 

21 Obronność Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(SP) 
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Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący 

22 Promocja powiatu Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji 
Pozarządowych (SP) 

23 Współpraca i działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytki 
publicznego i o wolontariacie 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji 
Pozarządowych (SP); 
Wydział Organizacyjny (SP) 
Wydział Edukacji (SP)  
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa (SP) 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
Powiatowy Urząd Pracy 

24 Działalność w zakresie 
telekomunikacji 

Wydział Architektury i Budownictwa (SP) 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie  

W ramach Starostwa Powiatowego w roku 2021 zatrudnionych było 202 pracowników, 
w  tym 189 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec                   
2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 9 pracowników. Między innymi powodem zwiększenia 
zatrudnienia (7 etatów) było rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.550.2021 Wojewody  
Śląskiego z dnia 28 maja 2021r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVIII/242/21 Rady 
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie uznano za niezgodne z prawem aby w strukturze 
Powiatowego Centrum Rodzinie w Cieszynie funkcjonował Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                                            
o Niepełnosprawności. W związku z powyższym w dniu 31 maja 2021 r. Zarząd Powiatu 
Cieszyńskiego podjął Uchwałę nr 770/ZP/VI/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie i tym samym od dnia 1 czerwca 2021 r. 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Natomiast  główną przyczyną zwolnień było porozumienie 
stron (9), emerytura (5), zakończenie okresu obowiązywania umowy (4) oraz inne (7). 

 
Tabela 5 Zestawienie etatów w Starostwie Powiatowym 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba pracowników 

Zatrudnienie ogółem 202 

Pełnozatrudnieni 189 

Niepełnozatrudnieni 13 

Przyjęci do pracy  34 

Zwolni z pracy  25 

Zmiana w zakresie zatrudnienia  11 

 

Powiat wykonuje ponadto także zadania przewidziane innymi przepisami prawa, jak np. 

nieodpłatna pomoc prawna, kwalifikacja wojskowa (zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej). 
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W zakresie kontroli i oceny wewnętrznej działań realizowanych przez Powiat Cieszyński 

ważną rolę odgrywa kontrola zarządcza realizowana na poziomie Starostwa Powiatowego 

i poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, a także audyt wewnętrzny i kontrola 

finansowa, kontrola prawna, działania kontrolne i zapobiegawcze realizowane przez Inspektorów 

Ochrony Danych Osobowych oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji.  

Obok zadań o charakterze prorozwojowym, których szeroki katalog został określony 

w Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego do 2025 roku, istotnym elementem działalności 

Powiatu są jego zadania administracyjne. Z punktu widzenia obywatela ważne są decyzje i inne 

dokumenty, których wydawanie należy do kompetencji administracji powiatowej. Mowa m.in. 

o  obszarze komunikacji (np. prawa jazdy, rejestracja pojazdów), czy budownictwa 

(np. pozwolenia na budowę), gdzie tego typu dokumentów wydawanych jest najwięcej. 

W ostatnich latach w większości ww. obszarów działań administracyjnych Powiatu 

obserwuje się tendencje zwyżkowe w zakresie liczby prowadzonych spraw, wydawanych 

pozwoleń i decyzji. Zjawisko to należy tłumaczyć m.in. dynamiką zmian gospodarczych 

i demograficznych w Powiecie (m.in. nowe inwestycje, zwiększony ruch budowlany). 

 

Wykres 4 Liczba korespondencji zarejestrowanej w Starostwie w latach 2018-2021 
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Wykres 5 Liczba wydanych pozwoleń na budowę 

 

 

Wykres 6 Liczba zarejestrowanych pojazdów w latach 2018-2021 
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Tabela 6 Liczba wydanych decyzji 
Nazwa Wydziału 2018 2019 2020 2021 

Wydział Architektury i Budownictwa 
1 928 1 987 2 077 

     

1954 

Wydział Kultury 

Decyzje administracyjne wydane na podstawie ustawy o 
sporcie, w ramach prowadzonych przez Starostę ewidencji 
uczniowskich klubów sportowych 

17 13 15 

 

24 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa 

649 646 649 
651 

Wydział Komunikacji 

dane z raportów z CEPiK, czyli decyzje zapisywane w CEPiKu), 
WKR + WKP 

48 489 50 655 42 828 
 

50224 

Wydział Edukacji 11 11 16 17 

Wydział Geodezji 8 18 55 139 

Wydział Nieruchomości  77 2 0271 4202 130 

 
Tabela 7 Cyfryzacja i tworzenie zbiorów danych – Geodezja 

Lp. Nazwa 2018 2019 2020 2021 

1. 
Liczba utworzonych 
zbiorów danych 

BDOT500, GESUT 

2 (pozostało 
18) 

10 (pozostało 8) 2 (pozostało 6) 4 (pozostały 2) 

2. Skanowanie zasobu 58 650 8 000 25 900 10 350 

 

Tabela 8 Zwiększenie jakości i dostępności E-usług dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych- Geodezja 

Lp. Nazwa 
2018 
[szt.] 

2019 
[szt.] 

2020 
[szt.] 

2021 
[szt.] 

1. Liczba wniosków złożonych przez e-usługi 5 327 5 992 7 718 11 350 

2. 
Liczba płatności elektronicznych 

zintegrowanych z e-usługami 
1 429 2 426 4 141 6 687 

3. 
Liczba logowań do serwisów 

autoryzowanych e-usług 
47 965 57 320 78 336 80 010 

4. Liczba odsłon w serwisach mapowych 5 702 065 9 497 945 
15 415 

737 
17 618 

668 

                                                             
1 w tym 1917 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości 

2 w tym 243 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
nieruchomości 
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Tabela 9 Zestawienie ilości wydanych decyzji w oparciu o Prawo Budowlane 

 
 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 
 

Zarząd Powiatu w 2021 roku pracował w składzie:  

 Mieczysław Szczurek  Przewodniczący Zarządu Powiatu,  
Starosta Cieszyński  

 Janina Żagan   Wicestarosta 

 Stanisław Malina, Jan Poloczek, Marcin Ślęk  - Członkowie Zarządu 

 

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności: 

 przygotowywanie projektów uchwał Rady, 

 wykonywanie uchwał Rady, 

 opracowywanie programów rozwoju, 

 gospodarowanie mieniem powiatu, 

 wykonywanie budżetu powiatu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

 uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 

 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych, w tym: 

 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych (30,5 etatu); 

 Powiatowego Urzędu Pracy (58,5 etatu); 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (25 etatów); 

 1 instytucji kultury - Muzeum Śląska Cieszyńskiego (28,25 etatu); 

 2 samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej czyli:  

o Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  

o oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego; 

Lp. Rodzaj decyzji 2018 2019 2020 2021 

1. 
Pozwolenia na budowę 

(z wyjątkiem sieci ) 
1684 1861 2025 

1954 

2. Pozwolenia na rozbiórkę 32 32 48 76 

3. Pozwolenia na budowę sieci 244 126 52 43 

4. Umorzenia postępowań 43 88 95 84 

5. 
Wniesione sprzeciwy do zgłoszeń 

BM 
1 - 1 

10 

6. Decyzje odmowne 4 26 27 23 
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 7 jednostek opieki społecznej i pieczy zastępczej; 

 17 jednostek oświatowych. 
 

Informacja na temat zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach opieki 

społecznej oraz jednostkach oświatowych przedstawiona została w merytorycznych 

podrozdziałach. 

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych 

w  ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży: 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (7 etatów); 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (143 etaty); 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny „Sanepid” (41 etatów); 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii (11 etatów); 

 Komenda Powiatowej Policji (306 funkcjonariuszy i 35,2 etatu pracowników 
cywilnych). 

 

Tabela 10 Zestawienie jednostek organizacyjnych Powiatu z adresami 

L.p. Nazwa Adres 

SZKOŁY I JEDNOSTKI OŚWIATOWE 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące  

im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, Plac J. Słowackiego 2 

2. 
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w 

Cieszynie 
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7 b 

3. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11 

4. 
Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona 

Langera w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48 

5. 
Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana 

Grota Roweckiego w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, Plac Dominikański 1 

6. 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 

Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, Plac Londzina 3 

7. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła 

Stalmacha w Wiśle 
43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 5 

8. 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Skoczowie 
43-430 Skoczów, ul. Górecka 65 

9. 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Wł. 

Reymonta w Wiśle 
43-460 Wisła, ul. Reymonta 2 

10. Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15 

11. 
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych 

w Międzyświeciu 
43-430 Skoczów, ul. Malinowa 10 

12. Zespół Szkół w Istebnej 43-470 Istebna 550 

13. 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego 

w Bażanowicach 
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 11 

14. 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3 
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L.p. Nazwa Adres 

15. 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w 

Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 13a 

16. 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit" 

w Wiśle-Malince 
43-460 Wisła, ul. Malinka 79 

17. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie 43-474 Koniaków 280 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

18. 
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna 

Jesień" w Cieszynie 
43-400 Cieszyn, ul. Korfantego 1 

19. 
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z 

filią  „Bursztyn" w Kończycach Małych 
43-430 Skoczów, ul. Zamek 132 

20. 
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks" w 

Skoczowie 
43-430 Skoczów, ul. Sportowa 13 

DOMY DZIECKA 

21. Dom Dziecka w Dzięgielowie 43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1 

22. Dom Dziecka w Wiśle  43-460 Wisła, ul. Reymonta 3 

23. 
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom 

Dziecka w Międzyświeciu 
43-430 Skoczów ul. Malinowa 4 

INNE 

24. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Regera 6 

25. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 

26. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 

27. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Plac Wolności 6 

28. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4 

29. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 22 

INSPEKCJE, STRAŻE 

30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13 

31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2 

32. Powiatowy Inspektorat Weterynarii 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3A 

33. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16 

34. Komenda Powiatowa Policji 43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2 

 

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Organizację 

wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu, zatwierdzony uchwałą Nr VII/45/19 

Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Statut przewiduje, iż Zarząd obraduje 

i  podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż 2 razy w miesiącu. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, a także w formie 
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decyzji lub postanowień, gdy takiej formy wymagają przepisy szczególne. Inne ustalenia zapisuje 

się w protokole z posiedzenia Zarządu. 

W roku 2021 Zarząd Powiatu odbył 54 posiedzenia i podjął 302 uchwały. 

Tabela 11 Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu 
Zakres tematyczny uchwały Ilość podjętych uchwał 

wykonywanie budżetu Powiatu 89 

ocena sytuacji finansowej jednostek 1 

przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych 3 

gospodarowanie mieniem Powiatu 25 

udzielanie upoważnień i pełnomocnictw 16 

powołanie komisji konkursowych, egzaminacyjnych i innych 27 

prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami  ofert 19 

zlecenie, dofinansowanie zadań publicznych 29 

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

stanowiska 
8 

utworzenie stanowiska wicedyrektora w szkole 7 

wyznaczenie nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego 
nieobecności 

1 

prowadzenie spraw związanych z kształceniem uczniów 20 

wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w niektórych szkołach i 
placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński 

1 

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

10 

zaopiniowanie zadań projektowych  dla inwestycji drogowych 10 

wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Cieszyńskiego 2 

organizacyjne 10 

przyznanie nagród powiatu 2 

PFRON 1 

projekty unijne 2 

udzielenie pożyczki ZZOZ 1 

umorzenie pożyczki ZZOZ 1 

ochrona środowiska 4 

plan remontów dróg powiatowych  3 



22 | S t r o n a  
 

Stan finansów Powiatu 

 

DOCHODY OGÓŁEM WYKONANE W 2021 R. 

 

243.574.400 zł 
 

- 1,16%  
(246.402.814,00) 

do roku 2020 

 

DOCHODY OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA W 2021 R.3 

 

 

1.375,89 zł 
 

 

                                           
    1317,84zł       58,05zł                    1054,87zł                   29,24zł 
   Dochody bieżące              Dochody majątkowe           Dochody własne  Dochody unijne  

     na mieszkańca                    na mieszkańca           na mieszkańca   na mieszkańca 

 

 
Budżet Powiatu Cieszyńskiego  na 2021 r. zakładał dochody w kwocie 228.375.493 zł oraz 

wydatki w kwocie 227.863.440 zł.        

 Na dzień 31 grudnia 2021 r., po dokonanych zmianach uchwałami Rady Powiatu oraz 

Zarządu Powiatu, wysokość zaplanowanych dochodów wyniosła 251.122.429zł, a wydatków – 

                                                             
3 Wg danych statystycznych podawanych przez GUS na dzień 31 grudnia 2021 r. ilość mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 

wynosiła  177.030 osoby. Wysokość osiągniętych dochodów w roku 2021 na 1 mieszkańca wyniosła 1.375,89 zł.   
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262.435.028 zł. Faktyczna realizacja dochodów w roku 2021 wyniosła 243.574.400 zł, natomiast 

wydatków 228.291.296 zł. 

 

Dochody Powiaty Cieszyńskiego 

 
Wykres 7 Dochody Powiatu Cieszyńskiego ( w mln zł)  

 

 

 

Wykres 8 Struktura zrealizowanych dochodów Powiatu Cieszyńskiego w 2021 r.  
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subwencje

udziały w podatkach 

dotacje krajowe 

dochody DPS

dofin. z FRPA

śr. unijne

opłaty komun. pozostałe

sprzedaż dok. 
geodez.

dochody z najmów
subwencje - 98,9 mln zł

udziały w podatkach - 55,8 mln zł

dotacje krajowe -51,6 mln zł

dochody DPS-ów - 13,8 mln zł

dofinansowanie z FRPA - 8,4 mln zł

środki unijne - 5,1 mln zł

opłaty komunikacyjne - 3,7 mln zł

pozostałe - 2,9 mln zł

sprzedaż dokumentacji geodezyjnej - 2,3 mln zł

dochody z najmów - 626,2 tys zł
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W roku 2021 zaobserwowano tendencję spadkową osiągniętych dochodów budżetowych 

Powiatu Cieszyńskiego. Na niższe wykonanie dochodów miały wpływ m.in. niskie dochody ze 

sprzedaży majątku.  

Wykres 9 Dochody w latach 2018-2021 

 

 

Wykres 10 Struktura dochodów ze względu na źródło lata 2018-2021 
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Wykres 11 Wydatki Powiatu Cieszyńskiego (w mln zł) 

 

 

 

Wykres 12 Struktura wydatków Powiatu w 2021 r.  

 
 

Tendencja wzrostowa dochodów osiągniętych w latach 2018-2021, przełożyła się na realizację 

wyższych wydatków. 

 

 

 

227,8

262,4

228,2

W G  P L A N U  N A  D Z I E Ń  
0 1 . 0 1 . 2 0 2 1

W G  P L A N U  N A  D Z I E Ń  
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1  R .

Z R E A L I Z O W A N E  W  2 0 2 1  R .

43%

12%

13%

6%

8%

5%

2%
1%

2% 1%

7%

0%
oświata - 97,1 mln zł

drogi - 27,5 mln zł

pomoc społeczna - 30,5 mln zł

administracja publiczna (starostwo) -
14,0 mln zł
bezpieczeństwo publiczne ( w tym
straż pożarna) - 18,8 mln zł
rodzina - 11,1 mln zł

geodezja + nadzór budowlany
- 3,8 mln zł
ochrona zdrowia  - 3,4 mln zł

urząd pracy - 3,9 mln zł

kultura - 2,3 mln zł

pozostałe - 15,5 mln zł

obsługa długu - 173,4 tys zł



26 | S t r o n a  
 

Wykres 13 Realizacja wydatków w latach 2018-2021 

 

 

Wykres 14 Realizacja wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 
2018-2021 

 

 

W latach 2018-2019 miała miejsce tendencja wzrostowa w wydatkach inwestycyjnych. 

W  2021 r. wykonanie wydatków majątkowych nadal utrzymywało się na wysokim poziomie, 

jednak niższym niż w 2019 r. i 2020 r. między innymi ze względu na stan epidemii. 
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Wykres 15 Źródła finansowania  

 

 

Część zadań inwestycyjnych będących, w kompetencji Powiatu, zgodnie  

z możliwością wskazaną w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 528 

z  późn. zm.) zostało przekazane na mocy porozumienia Gminom, którym przekazano dotacje na 

sfinansowanie kosztów realizacji tychże zadań.  

 

Wykres 16 Struktura wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2021 
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Stan zadłużenia 

Nadwyżka budżetu wyniosła 15.283.104 zł (243.574.400 dochody – 228.291.296 

zł wydatki). 

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 19.032.103 zł.  

Spłaty rat kapitałowych (rozchody budżetu) kredytów i pożyczek zaciągniętych  

w latach poprzednich, wykup obligacji i udzielone pożyczki wyniosły 7.719.503 zł.  

Wykres 17 Struktura rozchodów (w mln zł) 

 

 

Wynik kasowy budżetu uwzględniający: dochody, wydatki, przychody, rozchody                       

na dzień 31.12.2021 r. wyniósł + 26.595.704 zł.      

 Prognoza zadłużenia na 31.12.2021 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń                                     

do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 17.738.543 zł.  Faktyczne  zadłużenie na dzień 

31.12.2021 r. wyniosło 12.279.849 zł. Faktyczna kwota długu jest mniejsza niż planowano ze 

względu na zmniejszone potrzeby kredytowe oraz wcześniejszy wykup obligacji. 

2,7

4,0

0,6

0,4

spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów
bankowych

wykup obligacji

udzielone pożyczki



29 | S t r o n a  
 

II. KIERUNKI DZIAŁAŃ ZARZĄDU POWIATU 

WYZNACZONE W STRATEGII POWIATU 
 

Wykaz Programów i Strategii obowiązujących w Powiecie 

Cieszyńskim 
 

W Powiecie Cieszyńskim w roku 2021 obowiązywały następujące dokumenty strategiczne 

przyjęte przez Radę Powiatu, bądź Zarząd Powiatu Cieszyńskiego: 

 

Tabela 12 Wykaz programów 
Lp. Nazwa programu Przyjęty uchwałą 

1. 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2021 – 2023 
Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XXIII/201/20 z dnia 24.11.2020r. 

2. 
Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XXIII/202/20 z dnia 24.11.2020r. 

3. 
Powiatowy program oddziaływań korekcyjno–
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2021 – 2023 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XXIII/203/20 z dnia 24.11.2020r. 

4. 
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XL/287/18 z dnia 27.02.2018r. 

5. 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Cieszyńskiego 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XXVIII/243/21 z dnia 

27.04.2021r. 

6. 

Powiatowy program zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2017 

– 2022 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XXXIII/207/17 z dnia 
27.06.2017r. 

7. 

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 2021 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XXII/196/20 z dnia 27.10.2020r. 

8. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu 
Cieszyńskiego 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XLV/384/14 z dnia 29.04.2014r. 

9. 
Powiatowy Program psychologiczno-

pedagogiczny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie na lata 2021 – 2023 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
639/ZP/VI/20 z dnia 

10.12.2020r. 
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Tabela 13 Wykaz strategii 
Lp. Nazwa strategii Przyjęta uchwałą 

1. 
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na 

lata 2017 – 2025 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XXXVII/236/17 z dnia 

28.11.2017r. 

2. 
Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Cieszyńskim na lata 
2018 – 2023 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XL/286/18 z dnia 27.02.2018r. 

3.  
Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu 

Cieszyńskiego na lata 2020-2035  
Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XXIX/252/21 z dnia 25.05.2021r. 

 

 

Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 
 

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 2021 roku realizowano niżej wymienione 

projekty/zadania oraz przygotowano nowe wnioski o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych. 
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Tabela 14 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej rok 2021 
 

Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

1. 

DOMENA: 

Współpraca 

Transgraniczna 

Optymalizacja 

układu 

komunikacyjnego 

oraz sprawnego 

systemu ruchu 

granicznego. 

DOMENA: 

Przedsiębiorczość 

Poprawa 

warunków 

sprzyjających 

rozwojowi 

przedsiębiorczości 

i tworzeniu 

nowych miejsc 

pracy. 

Poprawa spójności 

komunikacyjnej 

pomiędzy powiatem 

cieszyńskim i okresem 

Čadca a drogą 

ekspresową D3 w 

ramach sieci TEN-T 

 

Partnerzy projektu: 

Žilinský samosprávny 

kraj  Gmina Istebna 

Program 

Współpracy 

Transgranicznej 

Interreg V-A 

Polska - Słowacja 

Wartość całkowita 

powiatowej części zadania: 

18 385 404,74 zł, w tym 

dofinasowanie z UE – 

EFRR: 

2 422 123,94 EUR 

Zadanie Powiatu: 

-przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 2675S 

w Wiśle Czarne wraz z modernizacją mostu na 

Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą 

Zakończenie całości projektu partnerskiego: 

31.03.2021 r.  

Trwa rozliczenie projektu (refundacja 

środków). 

 

2. 

DOMENA: 

Ochrona 

Środowiska 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku 

szkoły ZST w Ustroniu i 

hali sportowej przy ZST 

w Cieszynie 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Wartość Projektu zgodnie z 

umową o dofinansowanie: 

7 698 378,48 zł 

w tym planowane: 

dofinansowanie UE: 

Przedmiotem projektu są działania 

inwestycyjne z zakresu termomodernizacji w 2 

placówkach użyteczności publicznej tj. 

budynku szkoły ZST w Ustroniu oraz hali 

sportowej przy ZST w Cieszynie, mające na celu 

poprawę energetyczną obiektów oraz jakość 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

powiatu 

cieszyńskiego. 

zwiększanie 

atrakcyjności 

powiatu 

cieszyńskiego jako 

miejsca osiedlania 

się 

i lokowania 

inwestycji. 

Śląskiego na lata 

2014-2020, 

Oś Priorytetowa 

IV. Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i 

gospodarka 

niskoemisyjna 4.3. 

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej 

Poddziałanie 4.3.2 

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej -

RIT 

5 855 226,53 zł powietrza w regionie. Zakres inwestycji 

obejmuje: wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej na wyroby o lepszej izolacyjności, 

ocieplenia dachu, stropu, ścian, wymianę 

instalacji c.o. (oraz zastosowanie pompy ciepła 

powietrze-woda w ZST Ustroń), modernizację 

instalacji wentylacyjnej wraz z powietrzną 

pompą ciepła, wymianę przestarzałego 

oświetlenia na energooszczędne LED, 

wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obu 

obiektach. 

 

Trwa realizacja projektu: 07.2021-09.2022 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

3. 

DOMENA: 

Edukacja 

Zapewnienie 

wysokiej jakości 

kształcenia na 

wszystkich 

poziomach edukacji 

młodzieży powiatu 

cieszyńskiego oraz 

osób z innych 

regionów kraju i 

zagranicy 

 

Podniesienie jakości 

kształcenia w powiecie 

cieszyńskim 

 

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 

 

Zakres projektu: organizacja specjalistycznych 

kursów/szkoleń i staży/praktyk zawodowych 

oraz zakup uzupełniającego wyposażenia 
pracowni zawodowych w 8 

szkołach/placówkach objętych projektem 

Dodatkowymi szkoleniami/kursami zostanie 

objętych 442 uczniów z 8 szkół/placówek 

kształcących w ważnych dla lokalnego i 

regionalnego rynku pracy zawodach, w tym 187 

osób weźmie udział w stażach/praktykach 

zawodowych u pracodawców. 

Okres realizacji: 10.2019 - 12.2022. 

4. 

DOMENA: 

Edukacja 

Zapewnienie 

wysokiej jakości 

kształcenia na 

wszystkich 

poziomach edukacji 

młodzieży powiatu 

cieszyńskiego oraz 

osób z innych 

regionów kraju i 

zagranicy 

 

Podniesienie jakości 

kształcenia CKZ w 

Bażanowicach – 

Nowoczesność naszą siłą 

 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, 

Oś Priorytetowa XI. 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Poddziałanie: 

11.2.3. Wsparcie 

Wartość całkowita: 

569.310,00 zł 

Dofinansowanie z UE: - EFS 

483 913,50 zł, z budżetu 

państwa: 56 931 zł 

Zakres zadania obejmuje: 

-remont pomieszczenia dla nowej pracowni 

chłodnictwa i klimatyzacji 

- zakup wyposażenia do pracowni obrabiarek, 

sztukatorskiej, spawalniczej oraz chłodnictwa i 

klimatyzacji 

- kursy i szkolenia dla 64 uczniów: ZST w 

Cieszynie, ZST w Ustroniu, ZSB w Cieszynie 

- staże dla 20 uczniów 

-kursy i szkolenia dla 6 nauczycieli zawodu oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu CKZ w 

Bażanowicach 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

szkolnictwa 

zawodowego 

Okres realizacji: 09.2020-09.2022 

5. 

DOMENA: 

Edukacja 

Zapewnienie 

wysokiej jakości 

kształcenia na 

wszystkich 

poziomach edukacji 

młodzieży powiatu 

cieszyńskiego oraz 

osób z innych 

regionów kraju i 

zagranicy 

 

DOMENA: 

Przedsiębiorczość 

Poprawa warunków 

sprzyjających 

rozwojowi 

przedsiębiorczości i 

tworzeniu nowych 

miejsc pracy 

Podniesienie jakości 

kształcenia w powiecie 

cieszyńskim poprzez 

inwestycje w 

infrastrukturę 

edukacyjną w Zespole 

Szkół Technicznych im. 

płk. Gwidona Langera w 

Cieszynie 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, 

Oś Priorytetowa 

XII. Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Poddziałanie: 

12.2.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego-RIT 

Wartość całkowita: 

711.600,93 zł 

dofinansowanie: 578.531,55 

zł 

Przedmiotem projektu jest zwiększenie 

kompetencji uczniów szkół zawodowych 

poprzez inwestycje w infrastrukturę, tak, aby 

stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej pod kątem 

wyposażenia oraz doposażenia pracowni 

zawodowych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace 

budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz 

zakup sprzętu. 

W ramach projektu zrealizowano modernizację 

i  doposażenie 2 pracowni mechatronicznych 

w  Zespole Szkół Technicznych im. płk Gwidona 

Langera w Cieszynie, na bazie których 

prowadzona będzie nauka takich zawodów jak 

technik mechatronik, technik elektryk, technik 

chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik, 

technik odnawialnych źródeł energii - ważnych 

dla lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Projekt przyczyni się do zwiększenia 

umiejętności zawodowych osób wchodzących na 

rynek pracy poprzez udoskonalenie warunków 

kształcenia w szkole (poprawa jakości 

i  dostępności bazy techniczno-dydaktycznej). 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

Okres realizacji: 12.2019-07.2021 

6. 

DOMENA: 

Kultura 

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 

 

W partnerstwie z PZKO 
Mosty 

Fundusz 
Mikroprojektów 
Euroregionu Śląsk 

Cieszyński - 
Těšínské Slezsko – 

Program 
INTERREG V-A 

Republika Czeska – 
Polska. 

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 

Planowana realizacja: 2021-2022 
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Tabela 15 Planowane do realizacji zadania w oparciu o złożone wnioski 
 

Lp. 

 

 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

1. 

DOMENA: 

Kultura 

Umożliwienie 

powszechnego 

dostępu do 

kultury 

mieszkańców 

Śląska 

Cieszyńskiego  

oraz edukacji 

regionalnej, 

artystycznej i 

kulturalnej. 

 

Utworzenie CENTRUM 

EDUKACYJNO-

KULTURALNEGO „U 

KOSSAKÓW” w Górkach 

Wielkich przy ul. Stary 

Dwór, Gmina Brenna – 

adaptacja zabytkowego 

spichlerza na terenie 

„Dworu Kossaków” 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład – 

Program Inwestycji 

Strategicznych 

Szacunkowa wartość 

projektu:  

14 800 000 zł 

w tym: 

wnioskowane  

dofinansowanie: 

13 320 000 zł  

 

Przedmiotem inwestycji jest  odtworzenie 

i  rewitalizacja zabytkowego spichlerza  z XVIII 

w. (będącego w bardzo złym stanie technicznym 

wymagającego pilnych prac remontowych) 

wraz z przebudową i rozbudową na obiekt 

wielofunkcyjny związany z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowego rodziny Kossaków 

i  działalnością kulturalną.  

Planowana realizacja: 2022 - 2024 

2.  

DOMENA: 

Kultura 

Umożliwienie 

powszechnego 

dostępu do 

kultury 

mieszkańców 

Śląska 

Cieszyńskiego  

oraz edukacji 

regionalnej, 

Adaptacja strychów 
Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego -  

utworzenie nowej 
przestrzeni 

wystawienniczej. 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład – 

Program Inwestycji 
Strategicznych 

Szacunkowa wartość 

projektu:  

3 950 000 zł 

w tym: 

wnioskowane  

dofinansowanie: 

3 555 000 zł 

Celem projektu jest poszerzenie oferty 
kulturalnej Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
z zastosowaniem nowych metod prezentacji 
zbiorów. 

W celu uzyskania nowych powierzchni 
wystawienniczych planuje się adaptację 
poddasza na magazyny muzealne – umożliwi to 
uwolnienie pomieszczeń na niższych 
kondygnacjach i utworzenie nowych sal 
ekspozycyjnych.  

Planowana realizacja: 2022 - 2024 
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Lp. 

 

 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

artystycznej i 

kulturalnej. 

 

3.  

DOMENA:  

Współpraca 
transgraniczna 

Optymalizacja 
układu 

komunikacyjnego 
oraz sprawnego 
systemu ruchu 
granicznego  

Rozbudowa odcinków 
dróg powiatowych 2623 
S (ul. Katowicka) i 2624 
S (ul. Cieszyńska) wraz z 
ich skrzyżowaniem w 

miejscowości 
Pogwizdów   

Rządowy Fundusz 
Polski Ład – 

Program Inwestycji 
Strategicznych 

Szacunkowa wartość 

projektu:  

11 500 000 zł 

w tym: 

wnioskowane  

dofinansowanie: 

10 925 000 zł 

Zakres zadania obejmuje: 

Przebudowę DP 2623S – ul. Katowicką 
w  Pogwizdowie na odcinku ok. 0,5km tj. od 
skrzyżowania z ul. Cieszyńską do rejonu wjazdu 
do budynku Szkoły Podstawowej 
w  Pogwizdowie, 

Przebudowę DP 2624S – ul. Cieszyńską 
w  Pogwizdowie na odcinku ok. 0,0,5km tj. od 
skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Kolejowa 
i ul. Zagrodowa do obrębu przystanku 
autobusowego na relacji do Cieszyna 
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III DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO W 2021 R. 
 

 

 

89 
Podjętych uchwał 

 

                                                                    

   12         10 
                                                                       Sesji Rady                  Interpelacji i Zapytań 
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             Rada Powiatu w roku 2021 podjęła 89 uchwały. 18 uchwał stanowiących prawo miejscowe opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 3 uchwały (nr XXVII/235/21, XXVII/241/21, XXVII/280/21) zostały unieważnione w całości przez organ nadzoru oraz                               

3 uchwały ( XXVIII/238/21, XXVIII/239/21, XXVII/242/21) zostały unieważnione w części przez organ nadzoru.  

Poniżej przedstawiono zestawienie uchwał, których realizację powierzono Zarządowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 
Tabela 16 Wykonanie uchwał Rady Powiatu 
 

Lp. Sesja Nr uchwały 
 

Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

1. 26.01.2021 XXV/218/21 W sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie na kadencje 2021-
2024 

Uchwała została zrealizowana 
 

2. 26.01.2021 XXV/219/21 W sprawie zmiany WPF. Uchwała została zrealizowana 
 

3. 26.01.2021 XXV/220/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 
4. 23.02.2021 XXVI/221/21 W sprawie ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego powiatu cieszyńskiego.  

Pozytywnie oceniono stan bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego  

5. 23.02.2021 XXVI/222/21  W sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Cieszynie. 

Statut został ogłoszony w Dz. Urz. z  
25.02.2021 poz.1324 

6. 23.02.2021 XXVI/223/21 W sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 

Nagrodę w wysokości 3000,00 zł przyznano 
dla „Najlepszego Dzielnicowego Roku”  

7. 23.02.2021 XXVI/224/21 W sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji 

odcinka drogi powiatowej ul. Równica Ustroniu. 

Uchwała została zrealizowana podpisano 
porozumienie z gminą Ustroń 

8. 23.02.2021 XXVI/225/21 W sprawie powierzenie Gminie Skoczów prac 

związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach 

oraz utrzymania zieleni przy drogach powiatowych na 

terenie miasta Skoczowa. 

Uchwała została zrealizowana podpisano 
porozumienie z gminą Skoczów  

9. 23.02.2021 XXVI/226/21 W sprawie współpracy z Polskim Związkiem 

Kulturalno-Oświatowym Miejscowe Koło Mosty k. 

Jabłonkowa oraz z Urzędem Gminy w Mostach k. 

Uchwała w trakcie realizacji 
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Jabłonkowa w ramach projektu „Dziedzictwo Śląska 

Cieszyńskiego – łączy nas tożsamość i tradycja na 

pograniczu polsko-czeskim” planowanego do realizacji 

ze środków Europejskiej WspółpracyTerytorialnej w 

ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-

Polska.  

10. 23.02.2021 XXVI/227/21 W sprawie zmiany Planu pracy Rady Powiatu na rok 

2021. 

Uchwała została zrealizowana 

11. 23.02.2021 XXVI/228/21 W sprawie zmiany Planu pracy Komisji Środowiska i 
Rolnictwa na rok 2021. 

Uchwała została zrealizowana 

12. 23.02.2021 XXVI/229/21 W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rady Powiatu 

Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana, skład komisji 
został uzupełniony o  nowo powołanego 
radnego 

13. 23.02.2021 XXVI/230/21 W sprawie zmiany uchwały nr III/19/18 z dnia 18 

grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana, składy komisji 
zostały uzupełnione o  nowo powołanych 
radnych  

14. 23.02.2021 XXVI/231/21 W sprawie określenia zadań realizowanych w roku 
2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Zm. XXVIII/240/21 

15. 30.03.2021 XXVII/232/21 W sprawie zmiany imienia Technikum im. Jana 
Jarockiego w Ustroniu, wchodzącego w skład Zespołu 
Technicznych w Ustroniu. 

Uchwała została zrealizowana   

16. 30.03.2021 XXVII/233/21 W sprawie uchylenia Uchwały nr X/65/19 Rady 
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w 
sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości 
położonej w Cieszynie, obr.45, oznaczonej jako dz. 97/4 
o w. 0,3819 ha. 

Uchwała została zrealizowana   

17. 30.03.2021 XXVII/234/21 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego 
zabudowanej położonej w Cieszynie, obręb 45, 

 Uchwała w trakcie realizacji  
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oznaczonej jako dz.97/4 o pow. 0,3819 ha, objętej księgą 
wieczystą BB1C/00051936/0 Sądu Rejonowego w 
Cieszynie 

18. 30.03.2021 XXVII/235/21 W sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 
stycznia 2008r. w sprawie ustanowienia  i przyznawania 
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. 

Pismem  nr NPII.4131.1.448.2021 
Wojewoda Śląski Stwierdził nieważność 
uchwały. 

19. 30.03.2021 XXVII/236/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 
20. 30.03.2021 XXVII/237/21 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Cieszyńskiego. 
Uchwała została zrealizowana 

21. 27.04.2021 XXVIII/238/21 W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

Pismem  nr NPII.4131.1.551.2021 
Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 
uchwały w  części. 

22. 27.04.2021 XXVIII/239/21 W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Pismem  nr NPII.4131.1.530.2021 
Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 
uchwały w  części. 

23. 27.04.2021 XXVIII/240/21 W sprawie zmiany uchwały nr XXVI/231/21 Rady 
Powiatu z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia 
zadań realizowanych ze środków PFRON z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

Uchwala została zrealizowana  

24. 27.04.2021 XXVIII/241/21 W sprawie nadania statutu PDPS Feniks w Skoczowie Pismem nr NPII.4131.1.529.2021 
Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 
uchwały w  części. Statut ogłoszono w Dz. Urz. 
z  30.04.2021 poz.3035 

25. 27.04.2021 XXVIII/242/21 W sprawie nadania statutu PCPR w Cieszynie. Pismem nr NPII.4131.1.550.2021 
Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 
uchwały w  części. Statut ogłoszono w Dz. Urz. 
z 30.04.2021 poz.3036 

26 27.04.2021 XXVIII/243/21 W sprawie uchwalenie Programu ochrony środowiska 

na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwala w trakcie realizacji  

26. 27.04.2021 XXVIII/244/21 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Hażlach 

Uchwała została zrealizowana podpisano 
stosowne porozumienie. 
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27. 27.04.2021 XXVIII/245/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 
28. 27.04.2021 XXVIII/246/21 W sprawie zmiany Planu pracy Rady Powiatu na rok 

2021. 
Uchwała została zrealizowana 

29. 27.04.2021 XXVIII/247/21 W sprawie zmiany Planu pracy Komisji Środowiska i 
Rolnictwa na rok 2021. 

Uchwała została zrealizowana 

30. 27.04.2021 XXVIII/248/21 W sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich 
zadań przez dyrektorów szkół i  placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Cieszyński. 

Uchwała została zrealizowana 

31. 25.05.2021 XXIX/249/21 W sprawie udzielenia wotum zaufania  Zarządowi 
Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana udzielono 
votum zaufania Zarządowi 

32. 25.05.2021 XXIX/250/21 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu za 2020 rok. 

Uchwała nie wymaga wykonania 

33. 25.05.2021 XXIX/251/21 W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium 
za 2020 rok. 

Uchwała nie wymaga wykonania 

34. 25.05.2021 XXIX/252/21 W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 
Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020- 
2035. 

Uchwała została zrealizowana, strategia jest 
stosowana. 

35. 25.05.2021 XXIX/253/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

36. 25.05.2021 XXIX/254/21 W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej 
Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

37. 22.06.2021 XXX/255/21 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 
XXXIII/312/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 
sierpnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania  zbywania i 
obciążania nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Cieszyńskiego oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie 
stanowią inaczej. 

Uchwała została zrealizowana , ogłoszona w 
Dz. Urz. z  28.06.2021 poz.4349. 

38 22.06.2021 XXX/256/21 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 
XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 
stycznia 2021 r. w sprawie nadania Statutu ZZOZ w 
Cieszynie. 

Uchwała została zrealizowana, ogłoszono 
tekst jednolity w Dz. Urz. z  28.06.2021  
poz.4350 
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39. 22.06.2021 XXX/257/21 W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 
XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.  

Uchwała została realizowana i stosowana  
Ogłoszona w  Dz. Urz. z  28.06.2021 poz.4351 

40. 22.06.2021 XXX/258/21 W sprawie ustanowienia dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

Uchwała została zrealizowana, przyznano 
trzy nagrody w wysokości po 5000 zł. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. z  
9.07.2021 poz.4940 

41. 22.06.2021 XXX/259/21 W sprawie zamiaru przekształcenia Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej poprzez zmianę siedziby z Koniaków 280, 
43-474 Koniaków na Koniaków 440, 43-474 Koniaków. 

Uchwała została zrealizowana . 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej zostało 
przeniesione do nowej siedziby. 

42. 22.06.2021 XXX/260/21 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała w  trakcie realizacji  

43. 22.06.2021 XXX/261/21 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Cieszyńskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym 
jednostkom organizacyjnym. 

Uchwała w  trakcie realizacji cały czas 

44. 22.06.2021 XXX/262/21 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia przetargu; 

Uchwała została zrealizowana  

45. 22.06.2021 XXX/263/21 W sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Rady 
Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Cieszynie. 

Uchwała zrealizowana, regulamin został 
wprowadzony. 

46. 22.06.2021 XXX/264/21 W sprawie powierzenia Gminie Wisła modernizacji 
odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle. 

Zadanie jest w realizacji, Porozumienie 
zostało podpisane 9 sierpnia 2021 r 

47. 22.06.2021 XXX/265/21 W sprawie powierzenia Gminie Wisła modernizacji 
obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S 
ul. Czarne w Wiśle na potoku Biała Wisełka. 

Obecnie uzgadniane są zapisy w  
porozumieniu z Gminą Wisła.  

48. 22.06.2021 XXX/266/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 
49. 22.06.2021 XXX/267/21 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 
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50. 22.06.2021 XXX/268/21 W sprawie uznania Rady Powiatu Cieszyńskiego za 

organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 

dotyczącego budowy tarasu widokowego w Ustroniu 

Uchwała została zrealizowana , udzielono 
odpowiedzi wnioskodawcy. 

51. 10.08.2021 XXXI/269/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Uchwała została zrealizowana 
52. 31.08.2021 XXXII/270/21 W sprawie zmiany uchwały Nr XX/176/20 Rady 

Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w 
sprawie ustalenia od dnia 1 września 2020 roku planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

53. 31.08.2021 XXXII/271/21 W sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2691S ul. 
Hażlaska w Cieszynie kategorii drogi powiatowej, celem 
zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii 
gminnej. 

ul. Haźlaska z dniem 1 stycznia 2022 r. 
zmieniła kategorię na kategorię gminną  

54. 31.08.2021 XXXII/272/21 W sprawie powierzenia Miastu Ustroń zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Lipowskiej na 
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”. 

Zadanie jest w realizacji. Porozumienie 
zostało podpisane 4 listopada 2021 r. 

55. 31.08.2021 XXXII/273/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Uchwała została zrealizowana 
56. 31.08.2021 XXXII/274/21 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała została zrealizowana 
57. 31.08.2021 XXXII/275/21 W sprawie uznania Rady Powiatu Cieszyńskiego za 

organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku Pana 
Krzysztofa Pońca o remont nawierzchni ul. Spacerowej   
w Kisielowie 

Uchwała została zrealizowana 

58. 31.08.2021 XXXII/276/21 W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Marcina Ślęka. 
 

Uchwała została zrealizowana 

59. 31.08.2021 XXXII/277/21 W sprawie uznania Rady Powiatu Cieszyńskiego za 
organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi    na 
działalność Wydziału Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego. 

Uchwała została zrealizowana 

60. 28.09.2021 XXXIII/278/21 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, położonej w Międzyświeciu, gmina Skoczów, 

oznaczonej jako dz. 172/3 i dz. 172/7 o powierzchni 

Uchwała została zrealizowana – w dniu 
09.05.2022 r. zostanie zawarta umowa 
sprzedaży w formie aktu notarialnego 
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2,1662 ha, objętej KW BB1C/00066946/1 Sądu 

Rejonowego w Cieszynie; 

61. 28.09.2021 XXXIII/279/21 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, położonej w Międzyświeciu, gmina Skoczów, 

oznaczonej jako dz. 215/24 i dz. 215/25 o powierzchni 

0,4314 ha, objętej KW BB1C/00066946/1 Sądu 

Rejonowego w Cieszynie; 

Uchwała została zrealizowana – w dniu 
09.05.2022 r. zostanie zawarta umowa 
sprzedaży w formie aktu notarialnego 

62. 26.10.2021 XXXIV/280/21 W sprawie 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 2022” 

Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu 
nieważności uchwały nr  
NPII.4131.1.1066.2021 

63. 26.10.2021 XXXIV/281/21 W sprawie zmiany uchwały nr XX/185/20 z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Domu 

Dziecka w Wiśle. 

Uchwała została zrealizowana 

64. 26.10.2021 XXXIV/282/21 W sprawie zmiany uchwały nr XXIII/200/20 z dnia 24 
listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Domu 
Dziecka w Międzyświeciu. 

Uchwała została zrealizowana 

65. 26.10.2021 XXXIV/283/21 W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego 
nr XXVI/231/21 z dnia 23 lutego 2021 r. „w sprawie 
określenia zadań realizowanych w roku 2021 ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych”. 

Uchwała została zrealizowana 

66. 26.10.2021 XXXIV/284/21 W sprawie  zmiany budżetu Powiatu Uchwała została zrealizowana 
67. 26.10.2021 XXXIV/285/21 W sprawie  zmiany WPF. Uchwała została zrealizowana 
68. 26.10.2021 XXXIV/286/21 W sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe 

Spektrum 
Uchwała została zrealizowana 

69. 30.11.2021 XXXV/287/21 W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  na terenie powiatu cieszyńskiego w 
2022roku; 

Uchwała została zrealizowana 
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70. 30.11.2021 XXXV/288/21 W sprawie powierzenia Gminie Cieszyn realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie”; 

Przedstawiono gminie Cieszyn projekt 
porozumienia, które obecnie jest w trakcie 
prowadzonych dalszych uzgodnień. 

71. 30.11.2021 XXXV/289/21 W sprawie przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
poprzez zmianę jego siedziby z  Koniaków 280, na 
Koniaków 440 

Uchwała została zrealizowana 

72. 30.11.2021 XXXV/290/21 W sprawie ustalenie wysokości opłat obowiązkowych w 
2022 r. za usunięcie pojazdu  z  drogi i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu; 

Uchwała została zrealizowana 

73. 30.11.2021 XXXV/291/21 W sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty 
Cieszyńskiego 

Uchwała została zrealizowana 

74. 30.11.2021 XXXV/292/21 W sprawie zmiany budżetu Powiatu; Uchwała została zrealizowana 
75. 30.11.2021 XXXV/293/21 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; Uchwała została zrealizowana 
76. 30.11.2021 XXXV/294/21 W sprawie zmiany Statut Powiatu Cieszyńskiego  Uchwała została zrealizowana 
77. 30.11.2021 XXXV/295/21 W sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2022; Uchwała została zrealizowana 
78. 30.11.2021 XXXV/296/21 W sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2022; 
Uchwała została zrealizowana 

79. 30.11.2021 XXXV/297/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 

Uchwała została zrealizowana. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
konkursowego Dyrektorem ZZOZ w Cieszynie 
został Pan Czesław Płygawko. 

80. 30.11.2021 XXXV/298/21 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/12 Rady 
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w 
sprawie ustalenia zasad, na podstawie których radnym 
powiatu cieszyńskiego przysługują diety oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych. 

Uchwała została zrealizowana 

81. 28.12.2021 XXXVI/299/21 W sprawie 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 2022. 

Uchwała została zrealizowana 
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82. 28.12.2021 XXXVI/300/21 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  z 

zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa 

własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową. 

W trakcie realizacji 

83. 28.12.2021 XXXVI/301/21 W sprawie zmiany uchwały nr XXVI/231/21 Rady 

Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w 

sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2021 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Uchwała została zrealizowana 

84. 28.12.2021 XXXVI/302/21 W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2022 Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała została 
ogłoszona w Dz. Urz. z  5.01.2022 poz.63 

85. 28.12.2021 XXXVI/303/21 W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na rok 2022. 

Uchwała została zrealizowana  

86. 28.12.2021 XXXVI/304/21 W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Uchwała została zrealizowana 

87. 28.12.2021 XXXVI/305/21 W sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady 
Powiatu na rok 2022; 

Uchwała została zrealizowana 

88. 28.12.2021 XXXVI/306/21 W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana, skład komisji 
uzupełniono o nowego radnego  

89. 28.12.2021 XXXVI/307/21 W sprawie zmiany uchwały nr III/19/18 z dnia 18 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana, skład komisji 
uzupełniono o nowego radnego 

 

 

 

 



48 | S t r o n a  
 

 

Kategoria /obszar 

                    

Liczba uchwał 

 

Finanse 

 

22 

Kwestie organizacyjne i ustrojowe 28 

Jednostki organizacyjne 6 

Inne 13 

Zarządzanie nieruchomościami 8 

Oświata 5 

Drogi 7 
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IV REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 
 

Edukacja 
 

 

WYDATKI NA OŚWIATĘ  

 

 

89.150.399 zł 

+ 5,6 % 

do roku 2020  ( 84.422.244 zł) 

 

PRZYZNANA SUBWENCJA 

84.372.735 zł 

+ 2,2 % 

do roku 2020  (82.520.845 zł) 

 

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 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: 
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 7 szkół policealnych, 

 4 licea ogólnokształcące. 

Powiat jest również organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych 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 31.12.2021 roku 

uczyło się około 6 tys. uczniów. 

Plan dochodów w zakresie oświaty wyniósł 86.851.479 zł i obejmował przede wszystkim 

część oświatową subwencji ogólnej (84.372.734 zł), natomiast plan przychodów wyniósł 

1.076.551 zł. Z kolei plan wydatków na 2021 rok kształtował się na poziomie 94.285.984 zł. 

W roku szkolnym 2021/2022 w jednostkach oświatowych kształciło się 6167 uczniów 

(6025 w roku poprzednim) w 281 oddziałach (270 w roku poprzednim). 

Tabela 17 Zestawienie liczby uczniów oraz oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 według 
stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 

L.p. Nazwa jednostki 
Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2021/2022* 

Liczba oddziałów w roku 

szkolnym 2021/2022* 

1 I LO Cieszyn 671 24 

2 II LO Cieszyn 706 24 

3 ZSO Wisła 253 10 

4 ZSTiO Skoczów 637 26 

5 ZSEG Cieszyn 1 035 38 

6 ZSGH Wisła 228 10 

7 ZS Cieszyn  739 27 

8 ZSB Cieszyn 330 14 

9 ZST Ustroń  259 10 

10 ZS Istebna  168 7 

11 ZSPT Międzyświeć 253 10 

12 ZST Cieszyn 661 27 

13 ZPSWR Cieszyn 227 54 

Ogółem  6 167 281 

 

Liczba obejmuje również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

W przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 

liczba uczniów nie obejmuje dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
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Tabela 18 Wydatki płacowe oraz stan zatrudnienia w jednostkach edukacyjnych 
 

L.p. Nazwa jednostki Plan 

Liczba etatów 
nauczycieli na 

dzień 
31.12.2021r.* 

Wykonanie nauczyciele 
Liczba etatów AiO na 
dzień 31.12.2021r.* 

Wykonanie 
AiO 

Wykonanie 
razem** 

1 I LO Cieszyn 4 848 992  49,77  4 367 735  8,75  464 534  4 832 269 

2 II LO Cieszyn 5 107 079  51,67  4 591 527  9,00  506 762  5 098 289 

3 ZSO Wisła 2 065 564  22,42  1 762 611  4,88  285 354  2 047 965 

4 ZSTiO Skoczów 4 988 513  46,76  4 087 807  14,00  867 431  4 955 237 

5 ZSEG Cieszyn 7 991 253  77,56  7 155 256  15,25  796 270  7 951 525 

6 ZSGH Wisła 3 186 030  26,95  2 437 549  13,00  688 668  3 126 217 

7 ZS Cieszyn 6 034 289  61,43  5 220 085  15,25  810 360  6 030 445 

8 ZSB Cieszyn 2 841 059  28,75  2 423 375  6,75  398 249  2 821 625 

9 ZST Ustroń 2 156 927  20,97  1 801 413  6,25  319 592  2 121 004 

10 ZS Istebna 990 817  8,79  708 604  4,75  275 700  984 304 

11 ZSPT Międzyświeć 2 396 932  23,97  2 015 156  7,00  365 305  2 380 461 

12 ZST Cieszyn 4 623 779  44,50  4 024 231  9,00  591 741  4 615 973 

13 CKZ Bażanowice 1 351 769  8,45  1 113 820  4,00  235 352  1 349 172 

14 ZPSWR Cieszyn 11 295 488  106,39  10 309 274  32,50  1 008 129  11 317 403 

15 ZPPP Cieszyn 2 338 017  28,95  1 904 199  7,50  419 427  2 323 625 

16 OPP Koniaków 413 019  3,78  301 448  2,45  110 526  411 974 

17 SSM Wisła 325 584  1,00  97 724  5,00  226 139  323 863 

Ogółem 62 955 111  612,11  54 321 814  165,33  8 369 539  62 691 353  
        

 

 



52 | S t r o n a  
 

*) Liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2020r.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.  Nie obejmuje również pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy 

**) Kwota nie obejmuje wydatków onych w obrębie § 4170, programu „Za życiem” oraz programów europejskich. 

 

Tabela 19 Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński w roku szkolnym 2021/2022                                       
z podziałem na stopnie awansu zawodowego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 

 

 

Stopień awansu zawodowego 

Brak stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

0,60% 2,40% 10,77% 19,60% 66,63% 
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Tabela 20 Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących dla młodzieży 

Nazwa szkoły 

Ilość uczniów, którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

maturalnego 

Ilość uczniów, 

którzy zdali 

egzamin maturalny 

z poprawką 

Zdawalność egzaminu 

maturalnego  

z poprawką [%] 

I LO Cieszyn 175 173 98,86% 

II LO Cieszyn 180 179 99,44% 

ZS Cieszyn 55 50 90,91% 

ZSO Wisła 29 29 100,00% 

Razem 439 431 98,18% 

 

 

 

Wykres 18 Wyniki egzaminu maturalnego 2021 w liceach ogólnokształcących dla młodzieży 
(iloraz liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do liczby uczniów, którzy przystąpili 
do egzaminu - wyrażony w procentach) 
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uczniów, którzy przystąpili do egzaminu - wyrażony w procentach)
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Tabela 21 Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach dla młodzieży 

   
     

Nazwa szkoły 

Ilość uczniów, 
którzy przystąpili 

do egzaminu 
maturalnego 

Ilość uczniów, 
którzy zdali 

egzamin 
maturalny z 
poprawką 

Zdawalność 
egzaminu 

maturalnego z 
poprawką [%] 

 

ZS Cieszyn 83 83 100,00%  

ZSGH Wisła 61 55 90,16%  

ZSEG Cieszyn 129 113 87,60%  

ZSTiO Skoczów 23 20 86,96%  

ZST Ustroń 23 19 82,61%  

ZSB Cieszyn 40 33 82,50%  

ZST Cieszyn 61 49 80,33%  

ZSPT Międzyświeć 16 10 62,50%  

Razem 436 382 87,61%  

 

 

Wykres 19 Wyniki egzaminu maturalnego 2021 w technikach dla młodzieży (iloraz liczby 
uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do liczby uczniów, którzy przystąpili do egzaminu 
- wyrażony w procentach) 
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którzy przystąpili do egzaminu - wyrażony w procentach)
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Miejsca zajęte za rok 2021 przez szkoły ponadpodstawowe 
prowadzone przez Powiat Cieszyński w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Liceów i  Techników. 

 

Ogólnopolski Ranking Szkół Liceów i Techników  „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”   

1. Kategoria liceów ogólnokształcących: 

1) 41 miejsce w województwie śląskim I Liceum Ogólnokształcące 

im.  A.  Osuchowskiego w Cieszynie; 

2) 46 miejsce w województwie śląskim II Liceum Ogólnokształcące im.                   

M. Kopernika w Cieszynie. 

2. Kategoria techników: 

1)  2  miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 1 Zespołu Szkół 

im.  W.  Szybińskiego w Cieszynie, 

2) 7 miejsce w województwie śląskim Technikum w Zespole Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle, 

3) 16 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 4 w Zespole Szkół 

Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, 

4) 24 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 2 w Zespole 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. MZC w Cieszynie. 

Działania podjęte w zakresie poprawy stanu obiektów 

 
W roku 2021 Zarząd Powiatu rozpoczął trzy duże inwestycje w jednostkach oświatowych:  
1. Przebudowa i remont pomieszczeń II i III piętra internatu Zespołu Szkół                                             

im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13A; 
2. Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie                                       

ul. Frysztacka 48 – termomodernizacja budynku hali sportowej; 
3. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu                                  

ul. 3  Maja 15. 
 

Działania  związane  z poprawą stanu obiektów oświatowych prowadzone były w  wielu 
placówkach, łączny koszt tych działań wyniósł ponad 400 000 zł,  a  największa z nich to remont  
łazienek w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, który kosztował ponad 196.000 
zł.  
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Ochrona Zdrowia 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 
 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, jest stacjonarną, 

wielospecjalistyczną jednostką ochrony zdrowia, dla której organem tworzącym jest Powiat 

Cieszyński. ZZOZ w Cieszynie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach 21 oddziałów, 

2 pododdziałów i stacji dializ oraz 30 poradni, w tym 24 w Cieszynie, 2 w Ustroniu oraz 

4 w Skoczowie. Pełen zakres działalności ZZOZ w Cieszynie jest dostępny na stronie: 

www.szpitalslaski.pl. 

 
Świadczenia medyczne Szpitala Śląskiego realizowane są w budynkach: 

 
A – Pawilon diagnostyczno – zabiegowy, 
B – Pawilon łóżkowy, 
C – Pawilon III – Oddział obserwacyjno – zakaźny, Oddział gruźlicy i chorób płuc, 
D – Pawilon I – Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Oddział nefrologiczny, Stacja 

dializ, 
E – Pawilon VI – Oddział dzienny psychiatryczny, 
F – Pawilon VII – Oddział psychiatryczny, 
J – Centrum Zdrowia Psychicznego. 
 

Szpital posiada 494 łóżka, 16 miejsc (oddziały dzienne) oraz 13 stanowisk (Stacja dializ). 
W  stosunku do roku 2020 poza zmniejszeniem ilości łóżek z 497 do 494 nie nastąpiły w tym 
zakresie żadne inne zmiany. 
 
W 2021 roku udzielono w poradniach ZZOZ następującej ilości świadczeń: 
 

 Zespół Poradni Szpitala Śląskiego – 105.204 porad 

 Przychodnia Rejonowa w Skoczowie – 11. 727 porad 

 Przychodnia Rejonowa w Ustroniu – 7.654 porad 

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 5.803 porad 

 

Liczba świadczeń udzielonych w oddziałach: 

 Oddziały – 15.481 hospitalizowanych pacjentów (bez SOR i bez oddziałów dziennych) 

 SOR – 28.377 przyjętych pacjentów 

 Oddziały dzienne – 4.011 wykonanych osobodni 

 Stacja dializ – 10.511 wykonanych dializ. 

 

Powiat Cieszyński w 2021 roku przekazał dotację dla ZZOZ Cieszyn na realizację zadania 

związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2                     

w wysokości  1,7 mln zł.  

 
 

 

 

http://www.szpitalslaski.pl/
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Tabela 22 Wykaz znaczącego sprzętu medycznego przyjętego na stan ZZOZ w Cieszynie 
w  2021 roku 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość  Wartość 

1 Respirator Trilogy EVO 1                       37.750 zł  

2 Macerator Pulpmatic UNO 14                     236.086 zł  

3 Respirator R50 1                     127.300 zł  

4 Kardiomonitory Vista 120 z Centralą pielęgniarską 5                       98.355 zł  

5 Bramki dezynfekcyjne 2                       30.233 zł  

6 Videobronchoskop 1                       73.718 zł  

7 Defibrylator Heart Star Interpid 2                       48.879 zł  

8                    Kardiomonitory Biolight Q7 20                     42. 835zł  

9 Respirator SV600 2                     218.160 zł  

10 Sprzęt polisomnograficzny 1                       51.700 zł  

11 Myjnia defynfekator WD200 1                     146.880zł  

12 Urządzenie do produkcji torebek  1                       33.891 zł  

13 Myjnia WD1160 2                       73.440 zł  

14 Wideolaryngoskop intubacyjny giętki 1                       33.912 zł  

15 Aparat USG 1                     135.000 zł  

16 Szafa do bronchoskop 1                     105.840zł  

17 Zestaw do terapii wysokoprzepływowej Arivo  5                       66.400 zł  

18 Respirator SV600 3                     327.240 zł  

19 Videoduodenoskop z wyposażeniem 1                       85.320 zł  

20 Łożko szpitalne  15                     165.645 zł  

21 System kolejkowy  1                       36.074 zł  

22 Kardiomonitor Benevision N12 1                       45.202 zł  

23 Kardiomonitor Benevision N12 1                       45.202 zł  

24 Kontener Sanitarny MS20-11 2                       81.598 zł  

25 Szorowaki prowadzone ręcznie  6                     129.519 zł  

26 
Aparat do znieczulenia Carestation  650 z 

kardiomonitorem 
1                     172.800 zł  

27 Łóżka szpitalne  Galaxy II 5                       67.500 zł  

28 Wózek z napędem elektrycznym Stryker 2                       84.498 zł  

29 Serwer Dell R750 1                       67.905 zł  

30 Macerator SOLO 5                       93.480 zł  

31 USG Mindray DC-80A 1                     229.500 zł  

32 Aparat HFNC do terapii wysokoprzepływowej 4                       60.480 zł  

33 Aparat USG Arieta 50   1                       91.999 zł  

34 Videobronchoskop HDTV 1                       91.800 zł  

35 Uniwersalny podgrzewacz medyczny 2                       31.320 zł  
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36 
Aparat do znieczulenia Carestation  650 z 

kardiomonitorem 
2                     345.600 zł  

37 Elektrokardiograf ELI 150C-ACB 4                       44.409 zł 

38 Fundus Kamera Crystalvue 1                       46.846 zł  

39 Tomograf optyczny koherentny 1                     183.600 zł  

40 Aparat USG Mindray TE-7 1                     120.000 zł  

41 Aparatdo terapii nerkozastępczej OMNI 1                     101.000 zł  

42 Aparat USG Aplio a000 Canon z funkcją Dupelx 1                     243.000 zł  

43 Aparat ultrasonograficzny  Mindray Z60 1                       36.000 zł  

44 
Urzadzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do 

wczesnej rehabilitacji  neurologicznej 
1                            139.000 zł  

45 Aparat do terapii nerkozastępczej Fresenius 1                               84.240 zł  

46 Aparat do hemiodializy 1                              55.836 zł  

47 Inne pozycje  Łącznie                           391.160zł 

 
 
 
 

 5.665.600 zł  

 

 

 
 
Tabela 23 Stan zatrudnienia w ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2021 r. 

Personel (ogółem) osób etatów 

WYŻSZY 136 128,917 

lekarze 89 84,367 

w tym:     

     rezydenci 40 39,8 

     stażyści  0 0 

farmaceuci 3 3 

inny wyższy (w tym kapelani) 44 41,55 

ŚREDNI 510 499,9 

pielęgniarki 281 273,65 

położne 40 38,75 

ratownik medyczny 12 12 

opiekun medyczny 30 28,5 

instr. terapii zajęciowej 5 5 

pracownik socjalny 3 3 

rejestratorka i sekretarka medyczna 71 71 

pozostali pracownicy  68 68 
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Personel (ogółem) osób etatów 

NIŻSZY 31 30,5 

sanitariusze 25 24,5 

Pozostali pracownicy 6 6 

OBSŁUGA 154 152,75 

pracownicy gospodarczy 14 14 

palacze 5 5 

salowe 9 9 

sprzątaczki 93 91,75 

pozostali pracownicy  37 33 

ADMINISTRACJA 72 71,4 

RAZEM ZZOZ w Cieszynie 903 883,5 

 
 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 
 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 22, 

to jednostka medyczna Powiatu Cieszyńskiego.  

Główne świadczenia realizowane przez CPR: 

1. Ratownictwo medyczne  
W 2021 r. świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne  realizowane były przez 

7 zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) zlokalizowanych na 

terenie  Powiatu  Cieszyńskiego. Zespoły z lekarzem, specjalistyczne (S) pracują 

w   Cieszynie, Skoczowie, Istebnej, natomiast zespoły bez lekarza, podstawowe (P) 

w  Cieszynie, Zebrzydowicach, Wiśle i Strumieniu. W okresie pandemii dopuszczone 

zostało funkcjonowanie zespołu (S) bez lekarza; trzecim członkiem zespołu może być 

ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. Od 1 stycznia 2021 r. zespołami 

ratownictwa medycznego dysponuje dyspozytornia medyczna podlegająca Śląskiemu 

Urzędowi Wojewódzkiemu w  Katowicach.  

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w ambulatorium                 

w Skoczowie oraz ambulatorium w Wiśle, w dni robocze 18:00-8:00, w soboty, niedziele i święta 

całodobowo. Największym problemem jest brak lekarzy oraz ich rosnące oczekiwania płacowe. 

- Transport w  POZ 

Transport w podstawowej opiece zdrowotnej realizowany jest na zlecenie lekarza rodzinnego, 

płatnikiem świadczeń w formie ryczałtowej jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektor jednostki  

pozytywnie ocenia współpracę z lekarzami rodzinnymi. 

- Transport medyczny międzyszpitalny. 
W 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zlecił realizację transportów międzyszpitalnych 

Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. Pogotowie w Cieszynie realizuje te transporty 

sporadycznie, w formie dodatkowych zleceń szpitali. 
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Dodatkowe świadczenia wykonywane w 2021 roku  
 

Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe poza 

statutową działalnością kontynuowało zadania z zakresu zwalczania wirusa Sars-Cov2. Przez cały 

rok 2021, aż do  31.03.2022 r. pogotowie wykonywało pacjentom transportowanym w karetkach 

testy antygenowe na obecność wirusa Sars-CoV-2.  W okresie od 06.04.2021 r. do 31.05.2021 r. 

na wniosek Wojewody Śląskiego została uruchomiona dodatkowa karetka o standardzie Zespołu 

P przeznaczona do przewozu osób potencjalnie zakażonych.     

 W 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizowało projekt współfinansowany                   

ze środków UE pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury 

i  zakupem ambulansów oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach 
projektu zostały zakupione trzy w pełni wyposażone ambulanse sanitarne, defibrylatory, pralko 

– suszarki, środki dezynfekcyjne oraz odzież ochronna dla zespołów ratownictwa medycznego. 

Dokonano również modernizacji węzłów sanitarnych oraz infrastruktury w celu dostosowania 

pomieszczeń do przeprowadzenia dekontaminacji pracowników zespołów ratownictwa 

medycznego. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 736 656,31 zł, z czego kwota 2 326 157 86 zł 

została sfinansowana ze środków UE, kwota 273 665,63 zł – ze środków budżetu państwa, kwota 

136 832,82 zł – ze środków własnych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.  

 W 2021 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe na podstawie umowy zawartej z Wojewodą 

Śląskim realizowało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla zespołów ratownictwa 

medycznego za pracę w niedzielę, święta i w godzinach nocnych (  tzw. dodatek nocny 

i  świąteczny ). Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła w 2021 r. 

1 084 072,15 zł i obejmowała okres od kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r. Wypłata dodatku 

nocnego i świąteczny jest kontynuowana w 2022 r. na podstawie umowy zawartej na okres od 

01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Za okres od listopada 2020 r. do maja 2021 r.  wypłacono 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 % osobom wykonującym pracę w zespołach 

ratownictwa medycznego (  tzw. dodatek Covid ). Łączna kwota środków wydatkowanych na ten 

cel wraz z kosztami składek ZUS pracodawcy wyniosła w 2021 r. – 3 402 908,68 zł.   

Sytuacja kadrowa. 
 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe swoje zadania statutowe realizuje  

w oparciu o kadrę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz umowy kontraktowej. 

Preferowaną i dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Tylko grupa zawodowa 

lekarzy oraz niewielka część ratowników, pielęgniarzy i pielęgniarek pracuje w formie umów 

kontraktowych. Szczegółową informację o ilości osób zatrudnionych przedstawiono w tabeli. 

Tabela 24 Stan zatrudnienia w CPR na dzień 31.12.2021r. 
 Personel (ogółem) osób etatów 

CPR  88 87,25 

ratownicy medyczni 67 67 

pielęgniarki i pielęgniarze 7 7 

kierowcy 3 3 

mechanicy 2 2 

administracja  9 8,25 
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Razem:   88 87,25 

Sytuacja finansowa 
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zakończyło ubiegły rok z zyskiem netto                                              

w wysokości 1 386 324 zł. W czasie pandemii wirusa Sars-Cov-2 nastąpił znaczy wzrost kosztów 

funkcjonowania jednostki, który był spowodowany koniecznością stosowania zaostrzonych 

procedur przy realizacji dotychczasowych zadań, w tym m.in. środków ochrony osobistej, 

dezynfekcji karetek i pomieszczeń, zwiększonego zużycia sprzętu jednorazowego, wyższych 
kosztów wynagrodzeń pracowników. Wzrost kosztów działalności został zrekompensowany 

dodatkowo uzyskiwanymi przychodami, w związku z powyższym, w okresie pandemii sytuacja 

finansowa Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego nie uległa pogorszeniu w porównaniu do lat 

ubiegłych.



Strona 62  

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

wspieranie osób niepełnosprawnych 
 

WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

41 601 030 zł 

- 0,42%  
(41 778 447 ) 
do roku 2020 
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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: 

Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017 – 2025 przyjęta Uchwałą                     

nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 listopada 2017r. 

Głównym celem strategicznym jest dostosowanie form udzielanego wsparcia                                              

do rzeczywistych potrzeb mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.  

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”. 

 

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. 

 

Tabela 25 Domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie Powiatu 

Lp. Nazwa Domu Profil Domu 
Liczba 

miejsc 

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 (chłopców) oraz dla dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) 

39 

5. DPS w Strumieniu, ul. 1 Maja 12 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie (chłopców) 
73 
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Lp. Nazwa Domu 

Zatrudnienie 

(etaty na dzień 

31.12.2021r.) 

Profil Domu 
Liczba 

miejsc 

1. 
PDPS „Pogodna Jesień” 

w Cieszynie, ul. Korfantego 1 
48 

dla osób w podeszłym wieku 

i przewlekle somatycznie 

chorych 

70 

2. 

PDPS w Pogórzu, ul. Zamek 

132, 43-430 Skoczów wraz  

z filią „Bursztyn” 

142,58 

dla dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i przewlekle 

psychicznie chorych (kobiet) 

184 

3. 
PDPS „Feniks” Skoczów 

ul. Sportowa 13 
86,37 

dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie 

102 

W roku 2021 o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej złożono 122 wnioski. Termin 

oczekiwania na przyjęcie do DPS wynosił od 1 dnia do 1,5 roku (w zależności od profilu). 

 W związku z planowanym remontem Zameczku w Drogomyślu, w którym prowadzone 

były dotychczas zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej, celem zapewnienia ich dalszego 

funkcjonowania, konieczne było przeniesienie WTZ do   budynku Powiatowego Domu Pomocy 

Społecznej „Feniks” w Skoczowie przy ul. Sportowej 13. Za środki w  wysokości 85.320 zł Zarząd 

zlecił wykonanie robót remontowych 

celem przystosowania pomieszczeń dla 

potrzeb WTZ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 1 Remont budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie 



65 | S t r o n a  
 

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonują ponadto: 

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  2021 r. skorzystało 38 osób dorosłych. 

Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 45 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 2020 r. 

skorzystało 47 osób.  

Wpłynęło 85 wniosków o skierowanie do w/w Środowiskowych Domów Samopomocy. 

Czas prowadzenia postępowania administracyjnego wynosił do 2 miesięcy. 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) 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 skorzystał0 

516 osób. 

 

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. 

Dokumentem przyjętym do realizacji nałożonych zadań, w tym zakresie, jest: 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2023 przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego XXIII/201/20 z dnia 24.11.2020 r. 

Program wyznacza trzy cele szczegółowe: 

 Rozwój i promowanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem, 

 Dalszy rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 Wspieranie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 

Starosta, na Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczył Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. W 2021 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zrealizował następujące 

zadania: 

 zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych lub placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Wg stanu na dzień 31-12-2021r. w rodzinnej pieczy zastępczej 

przebywało 277 dzieci, w instytucjonalnej – 70. W roku 2021 umieszczono po raz pierwszy w 

pieczy zastępczej 76 dzieci; 

 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej 

m.in. poprzez wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie 

psychologiczne lub kierowanie rodzin do innych instytucji wspierających. W 2021 z uwagi na 
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stan pandemii koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej odbyli mniej wizyt w środowisku 

niż w latach ubiegłych, po około 150 wizyt w rodzinie zastępczej lub placówkach 

oświatowych, do których uczęszczają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,  

 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; 11 dzieci 

przebywających w ww. rodzinach zostało powierzonych opiece 5 rodzin pomocowych; 

 organizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych – w roku 2021 odbyły się dwa szkolenia dla 

kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej oraz jedno szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego dla 2 par małżeńskich w ilości 25 godzin dydaktycznych.  

 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. W roku 2021 obyło się około 449 zespołów z osobistym 

udziałem uczestników lub zdalnie, telefonicznie w zależności od stanu pandemii, sytuacji 

zdrowotnej uczestników oraz rodzaju problemów, które występują w rodzinie, po których 

sporządzono i przekazano do Sądu, tyle samo opinii dot. zasadności dalszego pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

 wypłacanie świadczeń pieniężnych na usamodzielnienia oraz na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Pomoc obejmuje 

również tzw. „wyprawki rzeczowe”. 

W Powiecie Cieszyńskim piecza zastępcza prowadzona jest w formie: 

a) rodzinnej - organizator rodzinnej pieczy  zastępczej (PCPR) w roku 2021 r. objął 

pomocą łącznie około 170 rodzin zastępczych. 

b) instytucjonalnej - 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych  w tym: Dom Dziecka 

w  Międzyświeciu, Dom Dziecka w Wiśle, Dom Dziecka w Cieszynie, Dom Dziecka 

w  Dzięgielowie (Stan zatrudnienia w placówkach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 

kolejno: 16,375 etatów, 7etatów, 16,5 etatów,7 etatów) oraz „Sindbad” Rodzinny Dom 

Czasowego Pobytu w Ustroniu prowadzony na zlecenie przez SOS Wioski Dziecięce 

w  Polsce.  

 

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 2021-2023 przyjęty Uchwałą nr XXIII/202/20 Rady Powiatu 

Cieszyńskiego z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

 



67 | S t r o n a  
 

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. 

Powiatowy Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2021-2023 przyjęty Uchwałą nr 693/ZP/VI/20 Zarządu Powiatu 

Cieszyńskiego z dnia 10 grudnia 2020r. 

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 8.100 (wykorzystano 5.400 zł)                                   

na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego, prowadzonego przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. Z  uczestnictwa w programie skorzystało 6 osób.  

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 przyjęty Uchwałą nr XIII/203/20 Rady Powiatu 

Cieszyńskiego z 24 listopada 2020r.  

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 8.460 zł na realizację programu 

korekcyjno-edukacyjnego. Informacja o możliwości realizacji programu została rozesłana                     

do Prezesa Sądu Rejonowego, Prokuratora  Rejonowego, Komendanta Powiatowego 

Policji oraz Urzędów Gmin z terenu powiatu cieszyńskiego (pisma z dnia 01.03.2021 r., 

16.03.2021 r. oraz 29.07.2021 r.). Z uwagi na brak uczestników, oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie były realizowane. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania nie zostały wykorzystane. 

W roku 2021 prowadzono działania monitorujące osoby, które ukończyły program 

psychologiczno-terapeutyczny w ostatnich 3 latach. Monitoringowi poddano 6 osób, 

z  czego jedna ponownie została skierowana do udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym.  

Ponadto Powiat zlecił Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna 

prowadzenie Powiatowego Os rodka Wsparcia dla Oso b Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                     

w okresie od 01.01.2021 r.  do 31.12.2022 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 2021 roku ze schronienia skorzystało 41 osób, z tego 1  mężczyzna oraz 24 

dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 137 osób,  a z    psychologicznego 93 osoby. 

W spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet brało udział 16 osób, a w spotkaniach grupy 

socjoterapeutycznej dla dzieci – 14 osób. Dodatkowo 5 dzieci i młodzieży skorzystało 

z  terapii pedagogicznej. Ponadto działał całodobowy telefon zaufania  (nr 33 851 29 29), 

przeprowadzono 1229 rozmów. 
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Wsparcie 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 XL/287/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27.02.2018r. 

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, 

  Dofinansowanie usługi usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 

 Zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji działań z zakresu 

rehabilitacji społecznej. 

 

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 (47 osób) lub 

umiarkowanym (23 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  
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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 10 beneficjentów, którzy mogli uczestniczyć                           

w programie. Zadanie realizowane było od 1 lutego 2021r. do końca stycznia 2022, w tym 

w  okresie od stycznia 2021r. do kwietnia 2021r. w formie zdalnej. 

„Program Wyrównywania Różnic Między regionami III” 

 Realizacja tego programu umożliwiła likwidację barier transportowych, poprzez 

dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Cieszynie. Ponadto możliwe było dofinasowanie likwidacji barier 

architektonicznych i zapewnieni dostępności w Urzędzie Gminy Goleszów oraz Szkole 

Podstawowej nr 5 w Wiśle. 

Wykorzystując możliwości finansowe Powiatu i pozyskując środki pozabudżetowe  

realizowano zadania ustawowe oraz cele określone w Programach i Strategiach. 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje następujące orzeczenia: 

 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. 
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Tabela 26 Dane liczbowe przedstawiające liczbę przyjętych w 2021 r. wniosków oraz 
wydanych, w tym okresie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych 
 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg 

i uprawnień, w tym: 

2417 

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż. 2053 

Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności 364 

Liczba wydanych orzeczeń, w tym 2383 

Orzeczenia o niepełnosprawności  338 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  2045 

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym dla: 562 

Dzieci 79 

Dorosłych  483 

Liczba wydanych kart parkingowych, w tym dla: 730 

Osób indywidualnych  718 

Placówek  12 

 

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 zezwoleń 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. I i II, a także prowadzenie spraw 

związanych z usuwaniem pojazdów z drogi, na podstawie przepisów art.130a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. 

 

Tabela 27 Decyzje wydane  w zakresie transportu w roku 2021: 

 

Kategoria druku 

 

 

Ilość 

Zezwolenie na przejazd pojazdu 
nienormatywnego kat. I 

8 

Zezwolenie na przejazd pojazdu 
nienormatywnego kat. II 

26 
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Licencje na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego rzeczy 

1 

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego rzeczy 

9 

Zezwolenie na wykonywanie regularnych 
specjalnych przewozów w krajowym transporcie 
drogowym osób 

 

7 

Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych 
specjalnych przewozów w krajowym transporcie 
drogowym osób 

              17 

Zaświadczenia na wykonywanie publicznego 
transportu zbiorowego 

159 

 

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 

5 

Wypisy do licencji na wykonywanie krajowego 
transportu pojazdem od 7 do 9 osób łącznie z 
kierowcą 

 

7 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w 
zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

6 

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby 
własne  

34 

Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na 
potrzeby własne 

176 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego rzeczy 

11 

Wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego 

52 

Licencje na przewóz osób samochodem osobowym 1 

Wypis z licencji na przewóz osób samochodem 
osobowym 

1 

Ogółem: 520 

 

Do Biura transportu i organizacji ruchu w Starostwie, w zakresie organizacji i zarządzania 
ruchem na drogach powiatowych i gminnych, wpłynęło ogółem 240 wniosków o zatwierdzenie 
projektów stałej, bądź czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatu. W ciągu roku 
zatwierdzono ostatecznie 169 tych projektów.      
 W 2021 roku Zarząd Powiatu, postanowił o dalszej realizacji, dotychczas obsługiwanych    
26 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Dodatkowo, w  ciągu roku 
podjęto decyzję, o uruchomieniu kolejnych pięciu linii komunikacyjnych. Dwie z  powyższych 
pięciu linii,  uruchomiono od 1 czerwca 2021 r., a kolejne trzy,  od 1 września 2021 r. Od tego 
momentu, na obszarze Powiatu funkcjonowało 31 linii komunikacyjnych. 

W trakcie roku, miały miejsce przekształcenia własnościowe u Operatorów realizujących 

publiczny transport zbiorowy. Powstały dwie firmy: DAS Transport sp. z o.o.  oraz  WISPOL                         
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sp. z  o.o., które rozpoczęły realizację pięciu linii komunikacyjnych zgłoszonych w naborze 

dodatkowym. Firmy te po restrukturyzacji, będą realizować zadania: DAS Transport sp. z o.o., 

zamiast DAS Katarzyna Kwiczala oraz WISPOL sp. z o.o., zamiast ZPG WISPOL Leszek Podżorski. 

W roku 2021  poszczególni Operatorzy obsługiwali następujące linie komunikacyjne: 
 

1. DAS -  obsługiwał pięć linii komunikacyjnych: 
1) Cieszyn – Ogrodzona – Iskrzyczyn – Dębowiec Podlesie 
2) Cieszyn – Gumna – Kostkowice – Dębowiec - Skoczów 
3) Cieszyn – Ustroń – Jaworzynka Trzycatek 
4) Ustroń Nierodzim – Bładnice Dolne – Skoczów – Górki Szpotawice 
5) Cieszyn – Pruchna – Bąków – Zbytków – Strumień – Zarzecze  

 
2. TRANS-BUS  -  obsługiwał jedenaście linii komunikacyjnych: 

1 Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica  pod Tułem 
2) Cieszyn – Dzięgielów – Leszna Górna Podlesie 
3) Cieszyn – Hażlach Skrzyżowanie – Kończyce Wielkie – Zebrzydowice 

Kisielów 
4) Cieszyn – Hażlach – Dębowiec 
5) Cieszyn – Zamarski – Hażlach Dęby – Kończyce Wielkie 
6) Cieszyn – Brzezówka – Pogwizdów – Kaczyce – Zebrzydowice – 

Marklowice G. 
7) Goleszów Centrum – Kisielów – Skoczów 
8) Cieszyn – Hażlach – Kończyce M. – Zebrzydowice – Marklowice G. 
9) Cieszyn – Hażlach – Pruchna – Drogomyśl – Chybie   
10) Skoczów – Drogomyśl – Chybie - Strumień 

 
3.  WISPOL – obsługiwał dziesięć linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Wisła Malinka – Przełęcz Salmopolska 
2) Skoczów – Ustroń  – Wisła  – Wisła Łabajów 
3) Cieszyn – Ustroń – Wisła – Koniaków Ochodzita 
4) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Ustroń Równica 
5) Ustroń Równica – Ustroń Centrum – Wisła Centrum – Wisła Czarne 
6) Cieszyn – Goleszów – Ustroń  
7) Cieszyn – Ustroń – Wisła Czarne 
8) Skoczów – Ustroń  
9) Cieszyn – Skoczów - Brenna Leśnica  
10) Cieszyn – Skoczów - Brenna Bukowa – Brenna Węgierski 
11) Wisła – Istebna Jasnowice 

 
4.   WISPOL sp. z o.o. 

1) Cieszyn Marklowice – Kaczyce Dolne – Zebrzydowice 
2) Skoczów – Ustroń Mała Czantoria 
3) Zebrzydowice – Cieszyn – Skoczów – Wisła 

 
5.    DAS Transport sp. z o.o. 

1) Zebrzydowice – Drogomyśl – Chybie – Strumień 
2) Dębowiec - Kisielów 

 
Łącznie, na wszystkich liniach komunikacyjnych wykonano 2 976 109 km. 

 
Na wszystkie linie komunikacyjne, Powiat złożył wnioski do Wojewody o dopłatę do wykonanego  
wozokilometra, na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku, o funduszu rozwoju przewozów 
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autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie                    
i dopłata przyznana, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie. 
 
Rysunek 2 Schemat połączeń w wersji graficznej 
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Tabela 28 Decyzje wydane przez Wydział Komunikacji w roku 2021  
 

 

Rodzaj dokumentu 

 

 

           Ilość za 2020 Ilość za 2021 

Dowody rejestracyjne 22135 22235 

Pozwolenia czasowe 21107 21946 

Karty pojazdu 4417 6126 

Prawa jazdy 
międzynarodowe 

54 
21 

Prawa jazdy krajowe,                
w tym wtórniki 

3869 
4160 

 

Tabela 29 Decyzje wydane przez Wydział Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów 
w  roku 2021 

 

 

 
Ilość 2020 Ilość za 2021 

 

 

Tablice 
rejestracyjne 

 

- samochodowe   13209 

- motocyklowe      921 

- zabytkowe               62 

- tymczasowe           624 

- samochodowe zmniejszone  72 

- motorowerowe       251 

- indywidualne            37 

- samochodowe   15483 

- motocyklowe      1068 

- zabytkowe               83 

- tymczasowe           550 

- samochodowe zmniejszone  109 

- motorowerowe       228 

- indywidualne            57 

 

Pojazdy aktywne ogółem stan na 31.12.2020 = 160519 

W roku 2020 odnotowano zwiększenie liczby aktywnych  pojazdów o 4424. 

Pojazdy aktywne ogółem stan na 31.12.2021 = 164879 

W roku 2021 odnotowano zwiększenie liczby aktywnych pojazdów o 4362. 
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Drogi publiczne 
 

Zarządcą dróg kategorii powiatowej jest Zarząd Powiatu, zadania w  jego imieniu 

wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. 

 

Wykres 20 Podział dróg powiatowych 

 

Długość dróg powiatowych: 344,942 km 

Gęstość dróg powiatowych: 47,2 km na 100 km2 

 

Wykres 21 Drogi powiatowe na terenie miast i gmin powiatu - długość w km 

 

Drogi Powiatowe

Drogi pozamiejskie

Drogi w obrębie miast

229 062 km

117 882 km

Gm. Brenna
28,201 Gm. Chybie

21,322
Gm. 

Dębowiec
23,304

Gm. 
Goleszów

47,900

Gm. Hażlach
22,970

G. Istebna
7,057

Gm. 
Skoczów
26,334

M. Skoczów
9,462

Gm. 
Zebrzydowic

e
23,993

M. Cieszyn
42,983

Gm. 
Strumień

27,981

M. Strumień
6,928

M. Ustroń
36,419

M. Wisła
22,090
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Wykres 22 Zadania inwestycyjno – remontowe zrealizowane w 2021 roku (na tle lat 
poprzednich) 

 

 

Całkowita wartość przeprowadzonych w 2021 roku inwestycji drogowych to kwota 13 709 166 

zł. 

Wykres 23 Koszt zrealizowanych w 2021 roku inwestycji drogowych oraz podział ich 

kosztów. 

 

 

 

*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
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Inne – Budżet UE, 
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Budżet 
Powiatu; 
5 382 558

Budżet Gmin; 
2 878 294

Budżet UE; 

2 341 919

Inne*; 

3 106 379
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Tabela 30 Koszt zrealizowanych w 2021 roku inwestycji drogowych oraz podział ich kosztów 

Lp. Nazwa Zakres Gmina 
Wartość 

całkowita 
budżet 

Powiatu 
budżet  
Gminy 

budżet UE inne 

  Rok 2021     13 709 150 5 382 558 2 878 294 2 341 920 3 106 379 

1 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap II: Część I: Remont 
drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna 
(ul. Górecka w Brennej i ul. Breńska w Górkach 
Małych) na odcinku 0,7km 

0,7 Brenna 444 007 444 007     

2 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap IV: Remont drogi 
powiatowej 2619 S – ul. Cieszyńska w 
Dębowcu i ul. Dębowieckiej w Kostkowicach 
(kontynuacja z 2017 r. w kierunku Gumnej) na 
odc. ok 1km 

1 Dębowiec 470 443 470 443       

3 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap II: Część II: Remont 
drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń (l. 
Cieszyńska w Bażanowicach) na odcinku ok. 
0,73km 

0,73 Goleszów 576 271 576 271      

4 

Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S – ul. 
Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu 
skrzyżowania z ul. Folwarczną do 
skrzyżowania z ul. Skotnią 

0,3 Goleszów 1 675 769 527 904 250 000   897 866  

 Razem  Goleszów 2 252 040 1 104 175 250 000 0 897 866 

5 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap III: Część I: Remont 
drogi powiatowej 2623 S Pogwizdów – Hażlach 
(ul. Hażlaska w Brzezówce) na odcinku ok. 
1km 

1 Hażlach 726 043 726  043       
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6 
Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha 
w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z 
elementami przebudowy 

0,6 Skoczów 3 690 524 741 005 741 005   2 208 513 

 7 
Remont drogi powiatowej 2602S – ul. 
Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m 
pomiędzy torami PKP 

0,175  Skoczów 733 458 366 729 366 729   

8 

Remont dróg powiatowych w 2021r. z 
podziałem na etapy – Etap III: Część II: Remont 
drogi powiatowej 2640 S Pierściec – 
Wieszczęta – Rudzica (ul. Kowalska i ul. Ks. H. 
Sobeckiego w Pierśćcu) na odcinku ok. 1km 

1 Skoczów 457 749 228 875 228 875     

 Razem  Skoczów 4 881 731 1 336 609 1 668 609 0  2 208 513 

 9 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap I: Remont drogi 
powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od 
mostu na rzece Wisła do budynku OSP w 
Zabłociu) na odc. ok. 1km 

1  Strumień 626 302 326 302 300 000   

10 

Remont dróg powiatowych w 2021 r. z 
podziałem na etapy – Etap II: Część  III: Remont 
nawierzchni DP 2628 S Zebrzydowice – 
Kończyce Małe (u. Graniczna w Kończycach 
Małych – od skrzyżowania z DW 937) na 
odcinku ok. 0,2km 

0,2 Zebrzydowice 141 482 62 388 79 094     

11 

Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w 
Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych 
od DW 937 do granicy państwa z Republiką 
Czeską – część I 

2,55 Zebrzydowice 4 167 102 912 591 912 591 2 341 920    
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Inwestycje przeprowadzone w 2021 roku: 

Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu 

skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią 

 Całkowity koszt: 1 675 769 zł 

 Powiat: 527 904 zł, Gmina: 250 000 zł 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 897 866  zł 

 
Zdjęcie 2 Droga powiatowa - ul. Cieszyńska w Bażanowicach przed przebudową 

 

   

 
Zdjęcie 3 Droga powiatowa ul. Cieszyńska w Bażanowicach  po przebudowie 
 

   

 

 

Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km 

wraz z elementami przebudowy 

 Całkowity koszt: 3 690 524 zł 

 Powiat: 741 005 zł, Gmina: 741 005 zł 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 208 513 zł 
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Zdjęcie 4 Droga powiatowa - ul. Stalmacha w Skoczowie przed przebudową 

 

 

    

 

 

Zdjęcie 5 Droga powiatowa - ul. Stalmacha w Skoczowie po przebudowie 
 

  

    

 

Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m 

pomiędzy torami PKP 

 Całkowity koszt: 733 458 zł 

 Powiat: 366 729 zł, Gmina: 366 729 zł 
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Zdjęcie 6 Droga powiatowa - ul. Górecka w Skoczowie przed przebudową 
 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 7 Droga powiatowa - ul. Górecka w Skoczowie po przebudowie 
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Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach 

Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I 

 Całkowity koszt: 4 167 102 zł 

 Powiat: 921 591 zł, Gmina: 912 591 zł 

 UE: 2 341 920 zł 

Zdjęcie 8 Droga powiatowa -ul. Tuwima i ul. Korczaka przed przebudową 

  

 
 

Zdjęcie 9 Droga powiatowa- ul. Tuwima i ul. Korczaka po przebudowie 
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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 31.12.2021 r. wynosiła 42 938.  

Zbiory gromadzone są w działach:  

 archeologii i przyrody (1.928 pozycji inwentarzowych),  

 etnografii (4.759 pozycji inwentarzowych),  

 fotografii (15.730 poz. inwentarzowych),  

 historii, numizmatyki, kartografii i techniki (13.075 pozycji inwentarzowych)  

 oraz sztuki (7.446 pozycji inwentarzowych). 

 

Tabela 31 Zestawienie eksponatów oraz liczba osób odwiedzających 
 

Nazwa placówki 
Ilość zgromadzonych 
eksponatów ogółem 

Ilość pozyskanych 
eksponatów w roku 2021 

Liczba osób  

odwiedzających  

placówkę w roku 
2021 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn 

42.938 998 5 495 

Muzeum Beskidzkie 
im. Andrzeja Podżorskiego 

w Wiśle ul. P. Stellera 1,             
43-460 Wisła 

12.453 233 12 195 

Muzeum im. Gustawa 
Morcinka w Skoczowie             

ul. Fabryczna 5,                             
43-430 Skoczów 

18.208 7 1242 

Muzeum Zofii Kossak 
Szatkowskiej w Górkach 

Wielkich ul. Stary Dwór 2,            
43-436 Górki Wielkie 

9.064 276 1626 
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Tabela 32 Zestawienie Stanu zatrudnienia 

Nazwa Stan zatrudnienia w roku 2021 (osoby/etaty) 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 17/14,5 

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego 

w Wiśle 
11/8,5 

Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie 4/3 

Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 

w Górkach Wielkich 
3/2,25 

 

26 lipca ubiegłego roku na emeryturę odszedł Dyrektor Muzeum Marian Dembiniok, 

a od 27 lipca obowiązki dyrektora powierzone zostały Irenie French. 

W 2021 roku oddano do konserwacji 3 eksponaty, a 9 odebrano po przeprowadzeniu 

takowych prac. W raportowanym roku zbiory powiększyły się o 1514 eksponatów, w tym: 

w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przybyło 998 eksponatów, zbiory Muzeum 

Beskidzkiego w Wiśle powiększyły się 233 eksponaty, w Muzeum im. Gustawa Morcinka 

w Skoczowie przybyło 7 eksponatów, a w Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich 276. 

Przeprowadzono 51 kwerend, 41 konsultacji, a także udzielono 40 wywiadów związanych 

z historią i społeczno-kulturalną tematyką dotyczącą Śląska Cieszyńskiego.  

Muzeum prezentuje 8 ekspozycji stałych, które w roku 2021 odwiedziło 20 558 osób, a także 

zorganizowało 14 wystaw czasowych i 1 prezentację on-line. Wygłoszono 45 prelekcji i odczytów, 

przeprowadzono 142 lekcje muzealne i 9 warsztatów.  

 

Na portalu społecznościowym działają następujące profile: 

 https://www.facebook.com/msc.muzeumslaskacieszynskiego/ 

 w ramach profilu - grupa „Ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego": 

https://www.facebook.com/groups/2405398616364539; 

 Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie https://www.facebook.com/Muzeum-im-

Gustawa-Morcinka-w-Skoczowie-1119249584764394; 

 Muzeum Zofii Kossak: https://www.facebook.com/muzeumkossak/. 

W 2021 r. Muzeum współpracowało z 19 muzeami, 10 uniwersytetami i instytucjami 

naukowymi, 13 stowarzyszeniami i fundacjami, 5 bibliotekami i 24 innymi instytucjami. 

Spotkania Szersznikowskie 2021 w związku z ograniczeniami pandemicznymi 

zrealizowane zostały w 1. połowie roku jako wirtualne wykłady w postaci pełnometrażowych 

https://www.facebook.com/msc.muzeumslaskacieszynskiego/
https://www.facebook.com/groups/2405398616364539
https://www.facebook.com/Muzeum-im-Gustawa-Morcinka-w-Skoczowie-1119249584764394
https://www.facebook.com/Muzeum-im-Gustawa-Morcinka-w-Skoczowie-1119249584764394
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filmów popularnonaukowych, dostępnych na kanale Muzeum w serwisie youtube. W 2. połowie 

roku odbyły się stacjonarnie 3 Spotkania, jakkolwiek również zarejestrowane 

W minionym roku przeprowadzono szereg prac związanych z nadzorem archeologicznym 

oraz opublikowano ponad 40 artykułów.  

Biblioteka Powiatowa 
 

Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej, to instytucja 

kultury, która jest współfinansowana z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.  

W roku 2021 zrealizowano 43 wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych  

dotyczących pomocy przy komputeryzacji, gromadzeniu, opracowaniu, selekcji i kontroli 

księgozbiorów. Ponadto udzielono bibliotekom publicznym 212 porad on-line.  

W ramach pracy edukacyjnej i kulturalno-wychowawczej przeprowadzono wiele działań 

kulturalnych w tym: Narodowe Czytanie w Cieszynie, Świąteczna paczka dla Seniora – akcja 

podarunkowa zorganizowana we współpracy  z Centrum i Ośrodkiem Medycznym Sióstr 

Elżbietanek    w Cieszynie i cieszyńskimi szkołami podstawowymi Dzień Dziecka na Oddziale 

Pediatrycznym i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie  - akcja podarunkowa 

zorganizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie, przygotowanie i realizacja 

kampanii promującej projekt Biblioteki Miejskiej „TWOJE media w Bibliotece”, przygotowanie 

rekrutacji uczestników i koordynacja kursu komputerowego dla osób 65+ w ramach projektu 

„Ślaska Akademia Senior@” 

 

Dane dotyczące Biblioteki w Cieszynie:  

Czytelnictwo 

 liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego Mateusz) – 5 999 

 liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych – 14 813 

 liczba odwiedzin – 108 449 

 liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej, w tym platformie 

Legimi – 852 416 

 liczba użytkowników komputerów – 4 518 

 liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism) – 135 188  

 liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism) – 31 833 

  liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) – 11 859 

 liczba udzielonych informacji – 102 627 
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Zbiory 

 liczba zakupionych woluminów – 4 040 

 liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) – 137 

 liczba tytułów bieżących czasopism – 95, w tym z prenumeraty - 78 

Komputeryzacja 

 Opracowano: 4 840 woluminów i 425 artykułów z czasopism.  

 Ogółem bazy własne zawierają 133 812 woluminów 

 Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 231 986 woluminy. 

 Baza Silesiana zawiera 60 384 opisów bibliograficznych.  

Inne działania 
W budżecie powiatu na rok 2021 w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa znalazła się kwota 

2 252 378 zł, z czego do końca 2021 roku wydano ogółem  2 244 338 zł, co stanowi  99,64 % 

wykonania planu rocznego. 

Tabela 33 dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

planu 2021 

% wykonanie 

planu 

Rozdział 92116 Biblioteka 153.900 153.900 100 % 

Rozdział 92118 Muzeum 1.908.438 1.908.438 100 % 

Rozdział 92195 Pozostała 

działalność 

190.040 

(147.500 + 42.540) 

 

182. 000 95,76 % 

 

W zakresie pozostałej działalności, w budżecie powiatu zaplanowano na 2021 r. 

(z uwzględnieniem zmian w budżecie) kwotę 190.040 zł (wobec 245 000 zł w roku 2020). 

Całkowite wydatki zrealizowane z rozdziału 92195 przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki 

i  Organizacji Pozarządowych w 2021 r. wyniosły  182.000 zł, co stanowi  95,76 % zaplanowanej 

w rozdziale kwoty.  

W roku 2021 na dofinansowanie zadań własnych powiatu w dziedzinie kultury, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty przeznaczono 76 250 

zł (wobec 75 000 zł w roku 2020), która została wykorzystana w 100%. Zawarte zostały 4 umowy 

w ramach otwartego konkursu ofert oraz 8 umów w ramach tzw. „małych grantów”. Zadania 

dotyczyły organizacji festiwali (np. Festiwal Filmowy Kino na Granicy; XVII Festiwalu 

Ekumenicznego; IV Koncerty Wyższobramskie, XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez 
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Granic), wystaw ("Organizacja pleneru artystycznego Ustroń - Brenna 2021"), konferencji, a także 

publikacji (Pamiętnik Ustroński, Kalendarz Cieszyński 2022).  

Ponadto Powiat Cieszyński był wydawcą książki pt.: „Cieszynka – rzemiosło, które stało 

się sztuką autorstwa Joanny Świby oraz współorganizatorem takich wydarzeń jak: VIII Wolna 

Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, 58. Tydzień Kultury 

Beskidzkiej, IX Powiatowy Konkurs Gwary Ludowej pn. „Rzóndzymy Po Naszymu” czy VI 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie. 

Zdjęcie 10 Strona tytułowa książki Joanny Świby "Cieszynka" 
 

 

 

Kultura fizyczna i turystyka 

 

Kultura fizyczna 
 

Jednym z priorytetowych zadań z zakresu kultury fizycznej jest współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży. Zarząd Powiatu zlecił do realizacji w trybie małych grantów 

realizację zadania pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół                                     

z terenu powiatu cieszyńskiego” Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu.                               

 Z uwagi na pandemię COVID oraz związane z tym obostrzenia, głównie zamknięcie szkół, 

realizacja zadania obejmowała tylko drugą połowę roku.  

Ponadto organizacjom pozarządowym działającym w zakresie wspierania                                                      

i upowszechniania kultury fizycznej zlecono w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie 

uproszczonym tzw. małych grantów 24 zadań o charakterze imprez sportowych. Na wyżej 

wymienione zadania z budżetu Powiatu Cieszyńskiego przeznaczono łącznie 108.480 zł.  

Udzielono również wsparcia finansowego na poniższe wydarzenia sportowe: 
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 Zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”  

 Zawody wędkarskie Grand Prix Powiatu Cieszyńskiego  

 Turniej sportowy w ramach obchodów 25-lecia LKS Ochaby  

 I Ogólnopolski Konkurs Mażoretek Online „O Złotą Cieszyniankę” 

 Rajd Wisły   

 „Szachy w Ustroniu”  

 Mistrzostwa w Szachach Seniorów  

 Konkurs Skoków Narciarskich Mikołaj z  Goleszowa  

 Turniej badmintona „Z rakietą po zdrowie”  

 Turniej Szachowy o Złotą Wieżę Piastowską  

 Zawody strzeleckie „Trap po ćmoku”  

 Halowe Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci  

 Udział drużyny Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w koszykówce  

 Transport zawodników KS Beskid Skoczów na Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej  

 

We wrześniu 2021 roku odbyła się „Gala Sportu”, podczas której wręczone zostały 

nagrody  i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 

2020.  Przyznano pięć nagród finansowych po 3.000 zł oraz jedną nagrodę finansową specjalną                                     

w wysokości 5.000 zł.  

Laureat Nagrody finansowej specjalnej  

 Andrzej Tomczyk - Robotniczy Klub Sportowy Cukrownik - trener gimnastyki sportowej 

mężczyzn od 1982 r. W ciągu całej kariery trenerskiej jego podopieczni zdobyli ponad 700 

medali w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Śląska oraz ponad 150 medali                          

w Mistrzostwach Polski i Turniejach Ogólnopolskich we wszystkich kategoriach wiekowych 

rozsławiając nasz region na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 

Laureaci Nagrody finansowej 

 Maja Chamot - Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń - skoki o tyczce - 1 miejsce – Halowe 

Mistrzostwa Polski U18 w Toruniu, 1 miejsce - Mistrzostwa Polski U18 w Radomiu 

 Jan Błachowicz - Warszawskie Centrum Atletyki - mieszane sztuki walki - Mistrzostwo 

Świata Federacji UFC w kategorii półciężkiej 

 Magdalena Kobielusz - biegi narciarskie - Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ludowe 

Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk - 4 złote medale (komplet) w sprincie, sprincie drużynowym, 
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biegu łączonym na 10 km, biegu techniką klasyczną na 5 km podczas Mistrzostw Polski 

Juniorów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej, Kubalonka 2020, 1 miejsce – 

klasyfikacja końcowa Pucharu Kontynentalnego „FIS Slavic Cup”, 1 miejsce – klasyfikacja 

końcowa Pucharu Grupy Azoty – kategoria Juniorek 

 Bartosz Loter – pływanie - Uczniowski Klub Pływacki Unia Oświęcim - Zimowe Mistrzostwa 

Polski Juniorów Młodszych 15 latków w Pływaniu: złoty medal na dystansie 50 m stylem 

klasycznym, srebrny medal na dystansie 100 m stylem klasycznym, 3 złote medale w Pucharze 

Polski 15 latków, rekordzista małopolski na 50 i 100 metrów stylem klasycznym, 

reprezentant kadry narodowej juniorów 

 Piotr Żyła - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła skoki narciarskie 7 miejsce 

w  klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (5 x podium), 1 miejsce w skokach narciarskich w 

Bad Mitterndorf, brązowy medalista Mistrzostw Świata  (drużynowo – Planica), drużynowy 

Mistrz Polski w Szczyrku  

Wręczono także 24 wyróżnienia w postaci bonów upominkowych i statuetek.  

 

Zdjęcie 11  Statuetka  „Gala Sportu” 

 

 

 

Turystyka 
 

W roku 2021 z zakresu „turystyki i krajoznawstwa” dofinansowano 3 zadania na łączną 

kwotę 25.684 zł. Co roku w priorytetach zadań publicznych powiatu dotyczących kształtowania 

przestrzeni turystycznej uwzględniane są działania w zakresie znakowania i  konserwacji 

szlaków turystycznych. W minionym roku Powiat zlecił w ramach  otwartego konkursu ofert 

zadanie pn. „Utrzymanie szlaków turystycznych w rejonie działalności oddziału PTTK Cieszyn” 

oraz w trybie tzw. małych grantów zadanie pn. W ramach ww. zadań w sumie odnowiono 61 km 

szlaków turystycznych, wykonano 30 sztuk drogowskazów turystycznych. Ponadto wykonano                   
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i zamontowano 3 nowe tablice informacyjne, wykonano 3 słupy drogowskazowe,  umieszczono   

w terenie 3 tyczki szlakowe. W ramach zadania prowadzono nadzór – monitoring na ponad                         

90 km, zorganizowano wyjazdy interwencyjne, dokonano konserwacji i odnowienia elementów 

drewnianych stanowiących wykończenie tablic informacyjnych, prowadzono naprawy oraz 

doraźne poprawki i uzupełnienia  oznakowania  na szlakach górskich. 

Trzecim dofinansowanym zadaniem z zakresu „turystyki i krajoznawstwa” była 

organizacja „XIX Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego im. Jerzego Kukuczki”.  Impreza adresowana 

do dzieci i młodzieży z Polski, Czech i Słowacji organizowana jest cyklicznie. Głównym celem 

Rajdu jest popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy o osiągnięciach himalaisty Jerzego 

Kukuczki oraz propagowanie przyrodniczych   i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego. 

 

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: 

 prowadzenie dla obszaru powiatu: 

 ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych, 

 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych, 

 gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych Rejestru Cen 

Nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów 

topograficznych; 

 tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – 

w postaci map ewidencyjnych oraz map zasadniczych; 

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;  

3. zakładanie osnów szczegółowych 

4. ochrona znaków geodezyjnych 

 

 

Zadania starosty realizowane są przez trzy referaty: 

 

1. Referat Geodezji i Katastru – w zakresie prowadzenia ewidencji grunto w i budynko w 
oraz gleboznawczej klasyfikacji grunto w; 
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W 2021 roku do referatu wpłynęło 11.638 pism i wniosko w, w tym: 

 6.870 – wniosko w, akto w notarialnych, decyzji administracyjnych, 

 4.768 – zawiadomien  o zmianach w księgach wieczystych, 

Do ewidencji grunto w wprowadzono 11.698 zmian. W wyniku przeprowadzonych postępowan  

administracyjnych wydano 139 decyzji.  

Do właścicieli nieruchomości wysłano 3.422 pism oraz zawiadomień, natomiast do Sądu 
Rejonowego w Cieszynie złożono 2.364 zawiadomień o wprowadzonych zmianach 
w operacie ewidencyjnym wraz z załącznikami tj. wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów                                 
i budynków. 

 
2. Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:  

 

W 2021 roku do referatu wpłynęło 14.295 pism i wniosko w, w tym: 

 6.641 - zgłoszen  prac geodezyjnych oraz 540 zgłoszen  uzupełniających, 

 7.984 – zawiadomien  o przekazaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, na podstawie kto rych 
przyjęto do pan stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 6 827 operato w 

technicznych, 

 461 - wniosko w o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
dla kto rych przeprowadzono 53 narady koordynacyjne. 

 

3. Referat Geoinformatyki i Udostępniania Danych: 
 

W 2021 roku do referatu wpłynęło 23.775 pism i wniosko w, w tym: 

 18.041 - wniosko w o udostępnienie danych z pan stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym 9 781 o sporządzenie wypiso w i wyryso w z ewidencji grunto w 

i budynko w,  

 wysłano 2.220 pism. 

W związku z sukcesywną informatyzacją PZGiK w 2021 r. przyjęto do zasobu bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla jednostki ewidencyjnej Chybie oraz 

Skoczo w – obszar wiejski, zawierające łącznie 2 319 km sieci uzbrojenia terenu oraz bazę danych 

obiekto w topograficznych BDOT500 o powierzchni około 8 503 ha.  

Danymi zasilono Geoportal2, z kto rego mogą korzystac  ro wniez  mieszkan cy powiatu 

(www.cieszyn.geoportal2.pl). Ponadto wykonano kolejny etap cyfryzacji materiało w 

pan stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (do skanowania pozostało ok. 2% zasobu) 

oraz zakon czono zakładanie osnowy wysokos ciowej dla całego powiatu. 

Do Budżetu Powiatu wpłynęło 2.049.491 zł z tytułu opłat za udostępnianie materiałów 

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast na realizację bieżących zadań 

wydatkowano 863.645 zł. S rodki finansowe będące w dyspozycji wydziału są s rodkami 

publicznymi, w związku z czym wydatkowanie ich następowało w trybie okres lonym w ustawie 

Prawo zamo wien  publicznych. W ramach zamówień publicznych przeprowadzono 5 przetargów 

nieograniczonych oraz udzielono 5 zamówień podprogowych.  

Pomimo trwającej pandemii, zrealizowano większos c  zaplanowanych prac, odnotowano 

wzrost ilos ci wniosko w oraz wzrost o 625 tys. zł dochodu w stosunku do roku poprzedniego. 

 

http://www.cieszyn.geoportal2.pl/
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Nieruchomości 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat  Cieszyński był właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni ok. 314 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 2021.  

 

Tabela 34 Wykaz jednostek wraz ze wskazaniem powierzchni gruntu w trwałym 

zarządzie 

Nazwa jednostki Opis nieruchomości Powierzchnia 

Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie ul. 
Bobrecka 29, Cieszyn 

 

 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) 

 

216,2453 ha 

 

 

 

0,5663 ha 

 

 

 

 

0,0475 ha 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
A. Osuchowskiego w Cieszynie 
Plac Słowackiego 2, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek szkoły 

0,2339 ha 

II Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika w Cieszynie Plac 
Wolności 7b, Cieszyn 

 

 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 

Zespół Szkół im. Władysława 
Szybińskiego w Cieszynie 

ul. Kraszewskiego 11, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: 2 budynki szkoły, sali 

gimnastycznej połączone łącznikami (4), 

budynek klasopracowni, internatu, 

stołówki, garażu, mieszkalny 13A, boisko 

2,0145 ha 
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Zespół Szkół Technicznych w 
Cieszynie 

ul. Frysztacka 48, Cieszyn 

 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek szkoły, portierni, 

budynek 48 A, budynek byłych 

warsztatów szkolnych, hali sportowej, 

garażów, transformator 

2,0536 ha 

Zespół Szkół Budowlanych im. 
Generała Stefana Grota 
Roweckiego                                   
Plac Dominikański 1, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek szkoły 

 

0,0899 ha 

Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych               im. 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w 
Cieszynie 

Plac Londzina 3, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek główny szkoły 

oraz budynek sali gimnastycznej 

0,2974 ha 

Zespół Placówek Szkolno-
Wychowawczo-
Rewalidacyjnych 

ul. Wojska Polskiego 3, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek szkoły 

 

0,5015 ha 

 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Pawła Stalmacha w Wiśle 

ul. Plac  Bogumiła Hoffa 5, 
Wisła 

nieruchomość położona w Wiśle 

zabudowania: budynek szkoły 

0,0608 ha 

Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich im. W. Reymonta 
w Wiśle 

ul. Reymonta 2, Wisła 

nieruchomość położona w Wiśle 

zabudowania: budynek szkoły oraz 

internatu, boisko sportowe Orlik 2012 

 

1,5509 ha 

Zespół Szkół Technicznych w 
Ustroniu  

ul. 3 Maja 15, Ustroń 

nieruchomość położona w Ustroniu 

zabudowania: budynek szkoły z 

warsztatem szkolnym, budynek sali 

gimnastycznej, boisko 

0,7663 ha 

 

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w 
Skoczowie 

ul. Górecka 65, Skoczów 

nieruchomość położona w Skoczowie 

zabudowania: budynek szkoły A , B, C, sali 

gimnastycznej, przewiązki, boisko 

sportowe Orlik 2012, stacja 

transformatorowa 

5,6432 ha 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Bażanowicach 

ul. Cieszyńska 11, Goleszów 

nieruchomość położona w Bażanowicach 

zabudowania: budynki dydaktyczne I,  II,  

III, budynek garaży+ pomieszczenia 

wytwornicy, magazynu, wiaty 

7,7676 ha 

 



94 | S t r o n a  
 

Zespół Szkół Przyrodniczo -
Technicznych w 
Międzyświeciu 

ul. Malinowa 10, Skoczów 

nieruchomość położona w Międzyświeciu 

zabudowania: budynek szkoły, budynek 

zajęć praktycznych, 

sali gimnastycznej, zespołu garaży 

24,6166 ha 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej „Pogodna Jesień” w 
Cieszynie                                                 
ul. Korfantego 1, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek DPS 

0,2912 ha 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej „Feniks” w 
Skoczowie 

ul. Sportowa 13, Skoczów 

 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. 

1,2659 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0393 ha 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Pogórzu 

ul. Zamek 132, Pogórze 

 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 hotelowo-

administracyjny, budynek zaplecza 

administracyjnego, 

15,9312 ha 

 

 

 

 

 

 

0,8322 ha 

Dom Dziecka w Cieszynie  ul. 
Kraszewskiego 2, Cieszyn 

nieruchomość położona w Cieszynie 

zabudowania: budynek domu dziecka 

0,5854 ha 

Ośrodka Pomocy Dziecku 
i Rodzinie Dom Dziecka 
w Międzyświeciu 

 nieruchomość położona 

w Międzyświeciu 

zabudowania lokalowe: budynek Domu 

Dziecka w Międzyświeciu,  

0,1352 ha 

 

  

Powiatowy Urząd Pracy 
w Cieszynie ul. Plac Wolności 
6, Cieszyn 

zabudowania: budynek administracyjny 0,0397 ha 
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Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe „Granit” w Wiśle 
- Malince 

ul. Malinka 79, Wisła 

nieruchomość położona w Wiśle 

zabudowania: budynek hotelowy, 

budynek administracyjno-gospodarczy 

oraz mieszkalny, 3 budynki magazynowo 

garażowe, budynek nr 2 

1,1454 ha 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Cieszynie 

ul. Bobrecka 29, Cieszyn 

nieruchomość położona w Skoczowie 

zabudowania: budynek mieszkalny -typ 

willowy w Skoczowie, ul. A. Mickiewicza 

36. W budynku znajduje się Dom Pomocy 

Społecznej prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek B.D.N.P 

 

0,1262 ha 

 
 
Tabela 35 W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się nieruchomości  
 

 
Nazwa jednostki Opis nieruchomości Powierzchnia 

Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Cieszynie 

zabudowania: Pawilony 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9 

poradnie specjalistyczne, zespół poradni, 

budynek patomorfologii, apteka, budynek 

administracyjno -diagnostyczny, 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, warsztatów 1 i 2, 

stolarni, magazynu, garaży, wiaty, dróg, 

parkingów, agregatorownia, 

8,2552 ha 

Cieszyńskiego Pogotowia 
Ratunkowego w Cieszynie 

zabudowania: budynek administracyjny, 

budynek gospodarczo-szkoleniowy, 

budynek magazynowo garażowy, budynek 

garaży. 

0,3323 ha 

 

 

 

 

Użytkowanie wieczyste:  
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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 

 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 

 udział w gruncie związany z własnością lokalu w Zebrzydowicach – 0,0784 ha 

 lokale mieszkalne nr 2, 3, 5, 7, 8 w Zebrzydowicach.       

Informacje na temat działań podjętych do nieruchomości w Cieszynie, przy                                

ul. Granicznej - Boguszowice  

Spółka pod firmą ADV Warszawa jest dzierżawcą terenu Boguszowic od dnia 

01.07.2014r. Obecnie przedmiotem dzierżawy jest teren o pow. 5,4942 ha. Z dzierżawy 

został wyłączony teren o pow. 2.0550 ha, który w części jest przeznaczony na ulokowanie 

stanowisk kontrolnych służb państwowych, tj. Krajowej Administracji Skarbowej, Straży 

Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i inne.    
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Nieruchomości zbyte w 2021 roku 

1. Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:  

 Niezabudowana nieruchomość w Kończycach Małych na rzecz Gminy 

Zebrzydowice o pow. 0,0370 ha. 

Zasób nieruchomości Powiatu: 

 

Tabela 36 Nieruchomości Powiatu 
 

Rodzaj zasobu 
 

2019 2020 2021 

zasób nieruchomości Powiatu 284,6250 290,7674 314,4496 

nieruchomości oddane w trwały zarząd 265,9336 273,2299 296,9121 

nieruchomości oddane w użytkowanie 

wieczyste 0,6002 0,6002 
0,6002 

nieruchomości oddane w dzierżawę      5,4942 

 
5,4958 

5,4958 

nieruchomości oddane w użyczenie 0,0940 0,0940 0,0940 

nieruchomości oddane w nieodpłatne 
użytkowanie 

8,5875 8,5875 
8,5875 

nieruchomości niezbędne do 

działalności organu 
0,4329 0,4329 

0,4329 

nieruchomości nierozdysponowane 
3,4826 2,3271 

2,3271 

 

Tabela 37 Nieruchomości Skarbu Państwa 
 

Rodzaj zasobu 
 

2019 2020 2021 

zasób nieruchomości Skarbu 

Państwa 
655,8098 655,5008 

654,4143 

nieruchomości oddane w trwały 

zarząd 
61,4092 61,4092 

61,4092 

nieruchomości oddane w 

użytkowanie wieczyste 1567,0681 1561,9827 
1561,9555 

nieruchomości oddane w 
dzierżawę 

7,6356 13,9282 
10,5931 

nieruchomości oddane w użyczenie 8,2657 8,5545 7,9145 

działki o objęte wnioskami 
wieczystoksiegowymi 

5 571 5 661 
5726 

Szacowana liczba działek , które 

powinny zostać objęte regulacją 3 934 3 844 
3779 

 

Tabela 38 Struktura sprzedaży  
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 2020 2021 

Powierzchnia nieruchomości 

ogółem [ha] 
290,7674 314,4496 

 
Powierzchnia 

sprzedana [ha] 

0,5439 - 

Wartość sprzedaży 

[zł brutto] 
1.223.670,67 - 

Powierzchnia darowizna [ha] 
1,5612 ha 0,0370 ha 

Wartość darowizny 
[zł brutto] 615.300,00 13.400,00 

Powierzchnia nieruchomości 

ogółem [ha] 
  

Powierzchnia 

sprzedana [ha] 
0,3090 1,0479 ha 

Wartość sprzedaży 

[zł brutto] 
25.110,00 952.800,00 

Powierzchnia darowizna [ha] 
 - 0,0386 ha 

Wartość darowizny 
[zł brutto] - 28.500,00 

Struktura sprzedaży nieruchomości Powiatu  i Skarbu Państwa. 

 

a)  dochody Skarbu Państwa  
 

 trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wykonanie SP – 26.410  zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat – 35.213 zł w tym: 

1. uzyskany dochód z tytułu trwałego zarządu – 19.055 zł, 

2. uzyskany dochód z tytułu ustanowienia służebności –  16.157 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania – 8.803 zł 

Ponadplanowe wykonanie  dochodów związane jest z tym, że: 

- na etapie planowania dochodów nie uwzględniono ustanowienia służebności  drogi koniecznej, 

które ustanawiane są na wniosek oraz w drodze postępowania sądowego i na etapie planowania nie 

sposób przewidzieć ile służebności zostanie ustanowionych. 

 użytkowanie wieczyste - wykonanie SP – 2.477.188 zł 
1. Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat 3.302.918  zł 

2. Dochód powiatu z realizacji zadania 825.729 zł. 

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wpłatami za rok 2020, których termin został 

przedłużony w związku z trwającą pandemią Covid, a także  z windykacją należności z lat ubiegłych 

oraz bieżącą aktualizacją opłat rocznych.  

 najem i dzierżawa - wykonanie SP – 106.782 zł 
Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat  142.375 zł, w tym: 

1. najem Most Wolności w Cieszynie 97.589 zł 

2. najem lokali Międzyświeć   1.298 zł 

3. najem lokali Stawowa 25A oraz Zebrzydowice   20.495zł 

4.  dzierżawa gruntu   22.992 zł 
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Dochód Powiatu z realizacji zadania 35.593 zł.  

Niewykonanie planu wynika między innymi  z faktu, że odstąpiono od  dochodzenia należności                      

na kwotę 8.368 zł brutto wobec podmiotów będących najemcami na Moście Wolności w Cieszynie w 

trybie specustawy covidowej, w związku z sytuacją epidemiczną oraz z faktem, że czasowo z uwagi 

na niestabilną sytuację jeden z najemców na Moście Wolności wahał się co do zawarcia nowej 

umowy w związku z tym obciążany był opłatami z tytułu bezumownego korzystania                                                  

z nieruchomości.   

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym  i prawnym w prawo własności SP – 218.722  zł  

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat  -  291.630 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania  -   72.907 zł.  

Na etapie planowania budżetu nie można było ustalić ilości nieruchomości podlegających 

przekształceniu, jak również preferencji właścicieli nieruchomości w kwestii sposobu zapłaty 

(jednorazowa, czy też roczna zapłata należności) 

 sprzedaż nieruchomości - wykonanie SP – 714.600 zł  

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat – 952.800zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania  -   238 200 zł 

 wpływy z różnych dochodów wykonanie SP – 31.011 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat –32.643 zł, w tym: 

1. udostępnienie nieruchomości – 4.195 zł 

2. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu – 22.595 zł 

3. inne wpływy np. wpłaty za media ściągnięte w drodze egzekucji, kary  - 2.565 zł 

4. sprzedaż pozyskanego drewna – 1.301 zł  

5. zwroty i wywłaszczenia – 79 zł  

6. wpływy z hipotek i inne – 1.909 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania – 1.632 zł 

 należności Skarbu Państwa z lat ubiegłych w tym np. zwroty kosztów postępowania, 
odsetki  - plan 0 - wykonanie SP – 54.502 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat 72.562 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania – 18.061 zł 

 dochody z tytułu odszkodowań -  wykonanie 142.895 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat – 150.416 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania – 7.521 zł 

b) dochody powiatu: 
 trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wykonanie – 3.162 zł, 

 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego –wykonanie 1.520 zł, 

 dzierżawa i najem - plan 179.000 zł, wykonanie – 621.559 w tym: 
1. dzierżawa Cieszyn - Boguszowice (ADV) – 621.068 zł  

2. inne umowy – 105zł  

3. należności za lata ubiegłe związane z najmem nieruchomości - 385 zł 
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Na etapie projektowania budżetu wzięto pod uwagę wysokość czynszu  od firmy ADV 

uwzględniającą rozliczenia z tytułu adaptacji budynku dla potrzeb Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego. 

W trakcie roku czynsz najmu wzrósł do pierwotnej wysokości skorygowanej o wskaźnik 

inflacji.  

 sprzedaż nieruchomości –wykonanie – 83.628 zł, w tym z tytułu: sprzedaży ratalnej                  

w poprzednich latach – wpłaty dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Cieszynie 

przy ul. Kochanowskiego 8 – 83.628 zł 

 wpływy z odsetek:  wykonanie: 440 zł  

 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty) wykonanie – 2.368 zł, w tym wpływy z tytułu 

kar i grzywien od osób fizycznych   wykonanie – 244,17 zł § zawiera wpływy z kar tzw.                

40 EUR, które to kary stanowią rekompensatę za koszt odzyskania należności.  

 dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% i 5% dochodów SP) 
wykonanie – 1.208.448 zł 

Wykonanie jest związane z wykonaniem planu dochodów Skarbu Państwa. 

 

Budownictwo 
 

W zakresie zadań architektoniczno – budowlanych, prowadzone są postępowania 

administracyjne na terenie całego Powiatu, jako zadania administracji rządowej. 

Poniżej przedstawiono informację na temat ilości spraw realizowanych w Wydziale 

Architektury i Budownictwa na przestrzeni lat 2019 - 2021: 

 

1. Wykaz ilości spraw (pozwolenia, zgłoszenia, pisma, zaświadczenia itp.) rozpatrzonych 

przez Wydział Architektury i Budownictwa w analizowanym okresie: 

 ilość spraw rozpatrzonych w 2019 r.  = 4126 szt. 

 ilość spraw rozpatrzonych w 2020 r.  = 4310 szt. 

 ilość spraw rozpatrzonych w 2021 r.  = 4843 szt. 

 

2. Wykaz ilości rozpatrzonych wniosków pozwoleń na budowę w analizowanym okresie: 

 ilość rozpatrzonych wniosków pozwolenia na budowę w 2019 r.  = 2348 szt. 

 ilość rozpatrzonych wniosków pozwolenia na budowę w 2020 r.  = 2339 szt. 

 ilość rozpatrzonych wniosków pozwolenia na budowę w 2021 r.  = 2052 szt. 

 
3. Wykaz ilości wydanych decyzji pozwolenia na budowę w analizowanym okresie: 

 ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę w 2019 r.  = 1987 szt. 

 ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę w 2020 r.  = 2077 szt. 

 ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę w 2021 r.  = 1954 szt. 
 

4. Wykaz ilości rozpatrzonych zgłoszeń w analizowanym okresie: 

 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2019 r.  = 1393 szt. 
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 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2020 r.  = 1562 szt. 

 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2021 r.  = 2271 szt. 

5. Wykaz ilości pozostałych spraw (zaświadczenia, pisma itp.) prowadzonych                              

w analizowanym okresie: 

 ilość pozostałych spraw w 2019 r. – 385 szt. 

 ilość pozostałych spraw w 2020 r. – 417 szt. 

 ilość pozostałych spraw w 2021 r. – 520 szt. 

 

Wykres 24  Wykres zrealizowanych zadań w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska 
 

Powiat wykonuje zadania publiczne z zakresu gospodarki odpadami, powietrza, handlu 

emisjami, pól elektromagnetycznych, hałasu, rolnictwa, gospodarki leśnej, nadzoru nad spółkami 

wodnymi, łowiectwa i ochrony przyrody, w tym zakresie koordynującym działania jest Wydział 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Natomiast zadania z zakresu geologii i rekultywacji gruntów 

wykonuje Geolog Powiatowy.  

Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie 

działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu powiatowym, jest 

sporządzony w roku sprawozdawczym: 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024  

z perspektywą do roku 2028 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego  

Nr XXVIII/243/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

Dokument ten jest jednym z narzędzi umożliwiających prowadzenie polityki ochrony 

środowiska stwarzającej warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 pozyskano dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 8 856 zł, co stanowi 

80% kosztu zadania. 

W celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Prawo 

ochrony środowiska w roku sprawozdawczym Zarząd Powiatu opracował raport z wykonanych 

w latach 2019-2020 zadań własnych Powiatu oraz zadań monitorowanych (realizowanych przez 

inne podmioty) określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 

obejmującym lata 2017-2020, przyjętym Uchwałą Nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego 
z dnia 30 maja 2017 r. Przedmiotowy raport przedstawiony został Radzie Powiatu Cieszyńskiego 

na ostatniej sesji roku sprawozdawczego.   

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 cieszyńskiego Społeczną Straż Rybacką i uchwaliła jej regulamin. W skład 

Społecznej Straży Rybackiej wchodzi Komendant Powiatowy oraz powołani strażnicy terenowi. 

Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu cieszyńskiego w 2021 roku liczyła  

37 strażników.  

Zgodnie z przedłożonym przez Komendanta Powiatowego sprawozdaniem z działalności 
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Cieszyńskiego w roku 2021 na terenie powiatu 
cieszyńskiego przeprowadzono 214 kontroli (w tym 2 z udziałem Policji), w trakcie których 
skontrolowano 2056 osób.   

Kontrole przeprowadzone zostały na rzekach i potokach powiatu (Olza, Puńcówka, 

Bobrówka, Pielgrzymówka, Wisła z dopływami i Brennica z dopływami) oraz łowiskach własnych 

kół PZW Skoczów, Cieszyn, Strumień, Zebrzydowice, Pogórze i Pogwizdów.  

Ochrona gruntów rolnych 

Starosta Cieszyński w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych sprawuje kontrolę wykonywania przepisów ww. ustawy w zakresie dotyczącym ochrony 

gruntów rolnych. W 2021 r. wszczęto z urzędu 9 postępowań administracyjnych w  sprawie 

wyłączenia gruntów rolnych z produkcji bez wymaganej przepisami decyzji. W 2021 r. wydano  

5 decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 

z  jednoczesnym podwyższeniem wysokości należności o 10%. Powyższe decyzje to tak zwane 

decyzje hybrydowe, które oprócz wydanego post factum zezwolenia na wyłączenie gruntów 

z  produkcji rolniczej, jednocześnie nakładają sankcję finansową.  

Gospodarka odpadami  

W 2021 r. przeprowadzono 2 kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie 
przestrzegania decyzji Starosty Cieszyńskiego zezwalających na zbieranie odpadów (1 kontrola) 
i przetwarzanie odpadów (1 kontrola). W przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego 
zbieranie odpadów stwierdzono naruszenia decyzji Starosty Cieszyńskiego i wszczęto 
postępowanie w sprawie cofnięcia temu podmiotowi zezwolenia na zbieranie odpadów.  
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W przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego przetwarzanie odpadów nie stwierdzono 
naruszeń. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wytwarzania, zbierania 
i przetwarzania odpadów pracownik Starostwa Powiatowego w Cieszynie uczestniczył  
w prowadzonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
i Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 20 kontrolach instalacji, 
obiektów budowlanych lub ich części lub innych miejsc magazynowania odpadów. W jednym 
przypadku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wydał 
postanowienie stwierdzające niespełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących 
ochrony przeciwpoz arowej oraz w zakresie zgodnos ci z warunkami ochrony przeciwpoz arowej. 
W jednym przypadku Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał 
postanowienie stwierdzające niespełnienie wymagań ochrony środowiska. Pozostałe kontrole 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach zakończone zostały 
stwierdzeniem spełniania przez kontrolowanych przedsiębiorców wymagań ochrony środowiska 
i ochrony przeciwpożarowej. 

 

Spółki wodne 

Nadzór i kontrolę nad działalnością ww. spółek wodnych sprawuje Starosta Cieszyński.  
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 podjął decyzję o przyznaniu w roku 2021 pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej ośmiu Spółkom Wodnym na łączną kwotę 50.000 zł.  

Wysokość dotacji wykorzystanych przez poszczególne Spółki Wodne w roku 2021 
kształtowała się następująco: 

 

Tabela 39 Wysokość dotacji wykorzystanych przez poszczególne Spółki Wodne w roku 2021 

Lp. Nazwa spółki Przedmiot zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Spółka Wodna 

Młynówki Ustrońskiej 

Czyszczenie koryta w obrębie ul. Orzechowej  

i Sosnowej w Ustroniu, obręb Hermanice, 

polegające na karczowaniu, odmulaniu i 

skarpowaniu brzegów na odcinku 400 mb. 

6.805 zł 

2 
Gminna Spółka Wodna 

w Hażlachu 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-12 

na terenie gminy Hażlach, obręb Hażlach.  
4.594 zł 

3 
Gminna Spółka Wodna 

w Chybiu 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-31 

na terenie gminy Chybie, obręb Zarzecze.  
7.811 zł 

4 
Gminna Spółka Wodna 

w Zebrzydowicach 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego RB na 

terenie gminy Zebrzydowice, obręb 

Zebrzydowice Dolne. 

6.093 zł 

5 
Gminna Spółka Wodna 

w Goleszowie 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego RM10 

na terenie gminy Goleszów, obręb Goleszów. 
5.424 zł 

6 
Gminna Spółka Wodna 

w Dębowcu 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-40 

na terenie gminy Dębowiec, obręb Ogrodzona.  
3.621 zł 
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Lp. Nazwa spółki Przedmiot zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

7 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna w 

Skoczowie 

Konserwacja rowów melioracyjnych (odmulanie, 
wykaszanie skarp, wycinka zakrzaczeń). 

5.460 zł 

8 
Spółka Wodna dla 

utrzymania Młynówki 
Cieszyńskiej 

Bieżące utrzymanie koryta Młynówki 
Cieszyńskiej – odcinek od ujęcia na Jazie III wraz 
z kanałem ulgi do ul. 3 Maja (likwidacja zatorów, 

usuwanie drzew i zakrzaczeń). 

10.192 zł 

 

Gospodarka leśna 

Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej realizowany był na podstawie 

zawartych ze Starostą Cieszyńskim porozumień przez Nadleśniczych Nadleśnictwa Ustroń 

i  Wisła. Zrównoważona gospodarka leśna w lasach prywatnych występujących na obszarze 

wszystkich 12 gmin Powiatu Cieszyńskiego prowadzona była w oparciu o uproszczone plany 

urządzenia lasu.  

W roku sprawozdawczym zatwierdzony został uproszczony plan urządzenia lasu dla 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 
gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Wisła, na okres gospodarczy od 1 stycznia  
2021 roku do 31 grudnia 2030 roku, z wyłączeniem działek nr 1190/138, 1190/174, 1221/4, 
1217/5, 1204/58, 4010/63, 3582/16, 3582/18, 3582/19, 3552/69, 510/1, 1251/50, 1251/51, 
1251/52 obr. Wisła. Na opracowanie ww. dokumentu pozyskano dofinansowanie z Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w wysokości 75 165 zł (95% wartości netto kosztu wykonania 
dokumentu). 

Ze względu na fakt, iż uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 
zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 
Skoczów, Strumień, Zebrzydowice obowiązują do dnia 31 grudnia 2022 r. w roku 
sprawozdawczym podjęto działania w celu sporządzenia nowych dokumentów. W dniu  
16 listopada 2021 r. Powiat Cieszyński zawarł umowę ze spółką LAS-R sp. z o.o. na  wykonanie 
uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2023-2032 dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych  
na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, 
Strumień, Zebrzydowice, o szacunkowej powierzchni 3 670 ha. Ponadto w dniu 20.12.2021 r. 
Powiat Cieszyński zawarł z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach umowę na dofinansowanie ww. zadania do wysokości 72.930,24 zł, co stanowi 80% 
kosztu zadania. Planowany termin zakończenia zadania – 31 października 2022 r. 

W przypadku innych właścicieli lasów, nad którymi w ramach zawartych porozumień 

nadzór sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła,  

w 2021 r. dokumenty dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej posiadały: 

 Gmina Brenna, 

 Gmina Cieszyn, 

 Gmina Skoczów, 

 Gmina Zebrzydowice, 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 
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 Kotarz Agro sp. z o.o., 

 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o. 

  

Gospodarka łowiecka 

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu cieszyńskiego działały następujące Koła 
Łowieckie, którym zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego Starosta Cieszyński wydzierżawiał  
na podstawie zawartych umów obwody łowieckie polne: 

 Koło Łowieckie „Bażant” z siedzibą w Dzięgielowie, obwód łowiecki nr 192, o pow. 
całkowitej 4264 ha, 

 Koło Łowieckie „Brzezie” z siedzibą w Hażlachu, obwód łowiecki nr 182, o pow. całkowitej 
4327 ha, 

 Koło Łowieckie „Chybie” z siedzibą w Chybiu, obwód łowiecki nr 168, o pow. całkowitej 
5801 ha, 

 Koło Łowieckie „Dębowiec” z siedzibą w Dębowcu, obwód łowiecki nr 180, o pow. 
całkowitej 4090 ha, 

 Koło Łowieckie „Diana” z siedzibą w Skoczowie, obwód łowiecki nr 179, o pow. całkowitej 
4164 ha, 

 Koło Łowieckie „Granica” z siedzibą w Zebrzydowicach, obwód łowiecki nr 183, o pow. 
całkowitej 4503 ha, 

 Koło Łowieckie „Hubertus” z siedzibą w Goleszowie, obwód łowiecki nr 191, o pow. 
całkowitej 4519 ha, 

 Koło Łowieckie „Jastrząb” z siedzibą w Pruchnej, obwód łowiecki nr 181, o pow. całkowitej 
5298 ha. 

 
 

Rejestracja zwierząt egzotycznych 

W 2021 roku Starosta Cieszyński w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz 

załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory 

w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, dokonał 

rejestracji 155 zwierząt egzotycznych. Do najczęściej rejestrowanych zwierząt można zaliczyć 

papugi i węże.  

Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

W 2021 r. zrealizowano zadanie pn. „Sporządzenie wykazu potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu cieszyńskiego”. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29 950,50 zł, w ramach którego 
zidentyfikowano dwa miejsca stanowiące potencjalne historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi. Wykaz ten przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Katowicach.  

 

Działania edukacyjne 

W dniu 28 maja 2021 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Śląskim Związkiem 

Pszczelarzy w Katowicach zawarta została umowa w sprawie współorganizacji edukacyjnej 

ścieżki pszczelarskiej oraz objęcia honorowym patronatem Pikniku Pszczelarskiego. W dniu  

14 sierpnia 2021 r. w Kończycach Wielkich odbył się Piknik Pszczelarski, w ramach którego 

nastąpiło uroczyste otwarcie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej powstałej przy pasiece Koła 

Pszczelarzy z Kończyc Małych, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Ustroń. Wsparcie 

finansowe Powiatu Cieszyńskiego przeznaczone na ww. przedsięwzięcie wyniosło 9 795,72 zł. 
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Zdjęcie 12 Pszczelarska ścieżka edukacyjna 

 

 

Dane dotyczące prowadzonych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa spraw,              

w tym postępowań administracyjnych  

W 2021 roku wydano: 

 622 decyzje administracyjne, 

 184 postanowienia, 

 3126 zaświadczeń,  

 257 kart wędkarskich, 

 7 legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej oraz przedłużono okres 

ważności legitymacji działającym na terenie powiatu cieszyńskiego 30 strażnikom 

terenowym SSR,  

 19 dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających, 

dokonano rejestracji: 

– 155 zwierząt egzotycznych, 

a także przyjęto: 

 12 zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza oraz instalacji emitujących pole elektromagnetyczne, 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono: 

 3 wnioski o udostępnienie informacji o środowisku, 

 25 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

 

Geologia 

Zadania Starosty (działającego przy pomocy Geologa Powiatowego) wynikające z ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze są zadaniami administracji rządowej 

i  w  głównej mierze realizowane są poprzez decyzyjne rozpatrywanie spraw. Do zadań tych 

należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacji 

geologicznymi w zakresie: 

1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub 

rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową                     

w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; 



107 | S t r o n a  
 

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie 

przekraczają 50m3/h; 

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,                   

z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; 

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczających 50m3/h; 

5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi; 

6) warunków hydrogeologicznych w związku  z zamierzonym wykonywaniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne; w tym 

powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych                                   

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie 

oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych. 
 

W zakresie zadań wynikających z ww. ustawy w roku 2021 rozpatrzono /wydano 

/przyjęto: 

 4 wnioski o udostępnienie informacji geologicznej, 

 78 decyzji w tym: 8 decyzji zatwierdzających projekty robót hydrogeologicznych 
oraz 5 decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną oraz 41 decyzji 

zatwierdzających projekty robót geologiczno-inżynierskich i 24 decyzji 

zatwierdzających dokumentację geologiczno-inżynierską.  

 1 zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania 

ciepła ziemi oraz 1 zgłoszenie dokumentacji geologicznej innej (likwidacja otworu 

wiertniczego). 

W 2021 r. organ administracji geologicznej nie wydawał decyzji w zakresie złóż kopalin                                     

i odwodnień budowlanych. 

Do pozostałych zadań organu administracji geologicznej, które wynikają z ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy: 

 uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji realizowanych w terenach zagrożonych wystąpieniem osuwania 

się mas ziemnych, a także w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód 

podziemnych. W roku 2021 uzgodniono 145 inwestycji budowlanych, 

 opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także w odniesieniu  

do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. W roku 2021 wydano  

9 opinii w powyższym zakresie.  

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań Starosty należy 

prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na 

których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych 

terenach.  

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 2021 roku 

przekazywał informacje o dokonanych zmianach w bazie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej 

(SOPO) na obszarze powiatu cieszyńskiego, co zostało również uaktualnione w rejestrze 

prowadzonym przez starostę. Ponadto w 2021 roku  nie otrzymano żadnego zgłoszenia  

o wystąpieniu ruchów masowych ziemi na terenie powiatu cieszyńskiego.  
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W ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowy Instytut 

Geologicznych – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) we wrześniu 2021 r. przeprowadził  

w Starostwie Powiatowym szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie 

problematyki związanej z osuwiskami oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi. 

Podczas szkolenia pracownicy PIG – PIB przedstawili zagadnienia związane z szeroką pojęta 

problematyką osuwiskową. 

Do zadań Geologa Powiatowego, należą także sprawy związane z rekultywacją  

i zagospodarowaniem gruntów rolnych, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych.) W roku 2021 nie wydawano decyzji w powyższym zakresie. 

 

Bezpieczeństwo Publiczne 

 

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH BEZPIECZEŃSTWA  

PUBLICZNEGO W 2021 ROKU 

 

18.826.421zł 
 

 

+14,59% 

do roku 2020 (16.079.437zł) 
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Dział 

 
Wydatki 

 
Komendy Powiatowe Policji 3.000zł 

 
Komendy Wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej 

 
0 

 
Komendy Powiatowe  

Państwowej Straży Pożarnej 

 
18.763.584zł 

 
Ochotnicze Straże Pożarne 

 
0 

 
Zarządzanie kryzysowe 

 
9.775zł 

 
Pozostała działalność 

 
8.660zł 

 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 
20.000zł 

 
Obrona cywilna  

 
21.402zł 

 
 

Na podstawie założonych w ciągu roku przez służby, straże, inspekcje obszernych 

sprawozdań, informacji i analiz należy uznać, że działania wszystkich służb, inspekcji oraz 
instytucji w 2021 roku nakierowane były na zapewnienie możliwie maksymalnego 
poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

Pandemia COVID-19 

Kontynuowano wszystkie rozpoczęte działania w 2020 roku dotyczące walki                                
z pandemią COVID-19, dodatkowo prowadzono redystrybucję środków ochrony 
indywidualnej (maski ochronne, rękawice) oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni 
przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki. 

Program szczepień przeciw COVID-19 

Decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.48.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

zostało polecone Staroście Cieszyńskiemu zapewnienie wsparcia organizacyjno- 
technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Skoczowie 
przy ul. Góreckiej 65 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) tworzonego przez 
NWZOZ Piotr Gruszczyk SP. z o. o., 43-430 Skoczów ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej 24. Ww. 
punkt szczepień uruchomiony został przy współpracy Miasta Skoczów w dniu 4 maja 
2021 r.                         

W działanie punktu szczepień zostały zaangażowane dodatkowo: Państwowa                        
i Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska Miasta Skoczów, Wojska Obrony 
Terytorialnej.  Oprócz zapewnienia miejsca na utworzenie oraz sprawne funkcjonowanie 

punktu szczepień dostosowano infrastrukturę teleinformatyczną w obiekcie, zapewniono 
zapasowe źródło prądu oraz zaplecze sanitarne. Kosz przygotowania punktu szczepień    
to około 16.700 zł, w tym dotacja Wojewody Śląskiego w kwocie 5.000 zł. 
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Dokumentem strategicznym przyjętym do realizacji nałożonych zadań jest: Powiatowy 
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli                      
i porządku publicznego na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 
Cieszyńskiego  nr XXXIII/207/17 z dnia 27.06.2017 r. Jest to dokument integrujący 
wszystkie instytucje odpowiedzialne za 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. Program stanowi podstawę funkcjonowania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku, 
zgodnie z przedstawionymi propozycjami członków Komisji obejmował następujące 
zagadnienia, opracowane przez służby i inspekcje tj.: 

 „Dopalacze groźne narkotyki” - PPIS w Cieszynie; 
 „Aktualna sytuacja migracyjna w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki  

i najczęstsze problemy związane z zatrzymywaniem cudzoziemców” - PSG                            
w Bielsku-Białej; 

 „Podejmowane działania w trakcie wystąpienia suszy” - KP PSP w Cieszynie 
wspólnie z Biurem   Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SP w Cieszynie; 

 „Działania profilaktyczne policji wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Rola 
dzielnicowego oraz policjanta profilaktyka wydziału prewencji” - KP Policji                              
w Cieszynie; 

 „Zabezpieczenie energii elektrycznej dla powiatu” - przedstawiciel Tauron S.A.; 
 „Zabezpieczenie - wymagania przeciwpożarowe miejsc składowania odpadów” - 

KP PSP w Cieszynie. 
 
 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 

Do realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości służą także 

zaplanowane  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. 

Jak informuje Komendant Powiatowej Policji w Cieszynie w roku 2021 stwierdzono ogółem 3 682 

przestępstwa, co daje wzrost o 681 czynów w porównaniu do roku 2020. Wzrost odnotowano 

w  kategoriach przestępstw kryminalnych, których było o 580 więcej przy ogólnej ilości 

2  438    (+  31,2%). Przestępstw o charakterze gospodarczym odnotowano ogółem 680, tj. mniej 

o 1 czyn (-0,15%). 
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Wykres 25 Struktura przestępstw występująca na terenie powiatu 

 

 

 

Wykres 26  Zagrożenie przestępczością uznawaną za najbardziej uciążliwą dla 
społeczeństwa 
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Tabela 40 Wybrane efekty służby prewencyjnej 

 2020 2021 
spadek/ 

wzrost 

Zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa 494 728 +234 

w tym 
kryminalne 270 378 +108 

nietrzeźwi kierowcy 224 282 +58 

Mandaty karne 1 945 4 635 + 2690 

Wnioski o ukaranie 672 664 -8 

Interwencje 17 641 21 677 + 4036 

 

W 2021r. na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do 116 wypadków drogowych, 

w których obrażeń ciała doznało 127 osób, natomiast 6 osób zginęło. W porównaniu do roku 2020 

liczba wypadków zmalała o 16 zdarzeń, przy jednoczesnym spadku liczby osób zabitych, która 

jest mniejsza o 4 ofiary. Nastąpił jednak wzrost ilości kolizji drogowych o 117 przy równoczesnym 

spadku liczby zdarzeń drogowych z  1 688 do poziomu 1 921. Dane obrazujące poziom 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Cieszyńskiego zostały zobrazowane na poniższym wykresie. 

Wykres 27 Poziom bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego 

 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Cieszyńskiego stanowi element Planu 

Zarządzania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego, który opracowany został w lipcu 2020 r., 

i   zatwierdzony końcem roku przez Wojewodę Śląskiego. Celem Planu jest zapewnienie 

możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił i środków podczas wystąpienia powodzi. 
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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 

w budynku Starostwa Powiatowego na ul. Bobreckiej 29. Na wyposażeniu magazynu znajdują się 

worki na piasek, łopaty, kilofy, taśmy ostrzegawcze, osuszacz pomieszczeń, agregat 

prądotwórczy, folie i plandeki.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez Straż Pożarną 

przedstawione zostały w sprawozdaniu rocznym, które Komendant Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Cieszynie przedstawia Radzie Powiatu. Komendant poinformował, iż w 2021 

roku na terenie Powiatu Cieszyńskiego zanotowano łącznie 3125 zdarzenia, co stanowi spadek 

w  porównaniu do ubiegłorocznych 3503 zdarzeń. Liczba zdarzeń w  poszczególnych kategoriach 
zagrożeń przedstawia się następująco: 

 Pożary –  374 (345 w roku 2020) 

 Miejscowe Zagrożenia (MZ)– 2403 ( 2 843 w roku 2020) 

 Alarmy Fałszywe (AF) – 348 (315 w roku 2020). 

Najwięcej interwencji  w 2021 roku związanych było z usuwaniem skutków miejscowych 

zagrożeń (76,92% ogółu). Interwencje związane z walką z pożarami dotyczą 11,94% wszystkich 

zgłoszeń, natomiast zgłoszenia sklasyfikowane jako alarmy fałszywe stanowią 11,14%. 

Komendant zwraca jednocześnie uwagę na rosnącą od kilku lat liczbę pożarów, do których 

najczęściej dochodziło na terenie Gminy Istebna  oraz miasta Cieszyn. 

 
 
Wykres 28  Porównanie liczby interwencji JOP związanych z walką z pożarami na terenie 
powiatu cieszyńskiego w latach 2018 – 2021 
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Tabela 41 Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na poszczególne 
miasta i gminy 

 

Gmina Ogółem Zdarzenia Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Brenna 186 21 154 11 

Chybie 164 20 131 13 

m. Cieszyn 578 63 418 97 

Dębowiec 91 5 84 2 

Goleszów 215 16 185 14 

Hażlach 140 10 125 5 

Istebna 223 64 137 22 

Skoczów 488 41 412 35 

Strumień 187 33 148 6 

m. Ustroń 393 40 270 83 

m. Wisła 277 26 198 53 

Zebrzydowice 182 34 141 7 

RAZEM 3124 373 2403 348 

 

W 2021 roku podczas zdarzeń wymagających interwencji stwierdzono wzrost liczby osób 

poszkodowanych względem roku 2020. Odnotowano niestety także największą liczbę ofiar 

śmiertelnych względem lat poprzednich (blisko dwukrotnie więcej niż w roku 2020). 

 
 
Wykres 29  Zestawienie liczby osób poszkodowanych w latach 2018 - 2021 
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Tabela 42 Zestawienie liczby osób poszkodowanych 

miasto/gmina 

osoby 
poszkodowane 

ogółem 

pożary miejscowe zagrożenia 

osoby 
poszkodowane 

w tym dzieci 
osoby 

poszkodowane 
w tym dzieci 

śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni 

Brenna 5 26 0 0 0 0 5 26 0 2 

Chybie 4 6 0 1 0 0 4 5 0 0 

m. Cieszyn 15 43 0 6 0 1 15 37 1 2 

Dębowiec 1 3 0 0 0 0 1 3 0 2 

Goleszów 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 

Hażlach 1 12 0 0 0 0 1 12 0 1 

Istebna 1 27 0 0 0 0 1 27 0 2 

Skoczów 12 29 2 0 0 0 10 29 0 3 

Strumień 4 19 0 1 0 0 4 18 0 1 

m. Ustroń 6 24 0 0 0 0 6 24 0 3 

m. Wisła 4 18 1 1 0 0 3 17 0 2 

Zebrzydowice 0 21 0 1 0 0 0 20 0 0 

RAZEM 55 236 3 10 0 1 52 226 1 18 

  

 

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 2021r. zarejestrowanych osób 

bezrobotnych było 3446, w porównaniu do stanu z końca 2020r. jest to o 429 osób mniej. Poniżej 

zamieszczono w formie graficznej informacje o ilości osób bezrobotnych w  poszczególnych 

gminach. We wszystkich gminach obserwuje się  równomierne zwiększenie się ilości 

zarejestrowanych osób bezrobotnych średnio o 27%, największy wzrost nastąpił w gminie 

Skoczów o ok. 33%, a najmniejszy w gminie Ustroń o ok. 16%. 

 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2021 roku  

3446 
-12 %

 

 
(3875 do roku 2020) 
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Rysunek 3 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Cieszyńskiego 
 

 

 

W Powiecie Cieszyńskim stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2021r. wyniosła 

4,9%, w porównaniu do roku 2020r. i zmniejszyła się o 0,7 punktu procentowego. W 2020 roku 

w związku z epidemią wystąpił wzrost stopy bezrobocia, jednak 2021 mimo, iż pandemia się nie 

skończyła przyniósł obniżenie stopy bezrobocia rejestrowanego zarówno w kraju,                                                 

w województwie śląskim, jak i w Powiecie Cieszyńskim. Świadczy to o pozytywnej tendencji                         

w zakresie aktywności na rynku pracy i możliwości zatrudnienia.  

 

Wykres 30 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2016-2021 
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Jak zwraca uwagę Dyrektor PUP rok 2021 mimo, iż pandemia się nie skończyła, przyniósł 

obniżenie stopy bezrobocia rejestrowanego zarówno w kraju, w województwie śląskim, jak 

i  w  Powiecie Cieszyńskim. Świadczy to o pozytywnej tendencji w zakresie aktywności na rynku 

pracy i możliwości zatrudnienia.  

 

Wykres 31 Liczba osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2017-2021 zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie/ stan na koniec każdego roku 

 

 

 

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 

Prawo do zasiłku przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym 

urzędzie pracy jeżeli urząd nie dysponuje propozycją odpowiedniej pracy lub inną formą 

aktywizacji oraz gdy w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania 

łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba rejestrująca się pozostawała w zatrudnieniu. 

Według stanu na 31.12.2021r., tak samo jak w roku poprzednim, zdecydowanie większy odsetek 

zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające prawa do zasiłku. Oznacza 

to, iż aktywni zawodowo łatwiej radzą sobie ze zmianą pracy, a z drugiej strony osoby 

podejmujące pracę, gdy tracą ją w krótkim czasie nie zdołają nabyć uprawnień do zasiłku dla osób 

bezrobotnych. Sam fakt rejestracji w urzędzie pracy nie uprawnia do nabycia świadczeń.  
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Wykres 32 Struktura osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 2021 r. 
 

 

 

Fluktuacja bezrobotnych 

 
Fluktuacja osób bezrobotnych jest to ruch panujący w zasobach rejestru osób 

bezrobotnych, wynikający z rejestrowania i wyrejestrowywania się osób. W roku 2021 

zarejestrowało się łącznie 4 282 osób, wyrejestrowało się łącznie 4 644 osób. Dla porównania 

w roku poprzednim zarejestrowało się łącznie 5 013, wyrejestrowało się łącznie 4 211. Rok 2021 

odmienił zeszłoroczny trend. Napływ rejestracji był mniejszy niż odpływ osób bezrobotnych. 

Potwierdza to także pozytywny trend na rynku pracy i jego potencjał. Oznacza to, iż faktycznie                   

w 2021 roku urząd obsługiwał 8 926 osób bezrobotnych.  

 

Wykres 33 Napływ osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku                                                  
w porównaniu do 2020 roku 
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Wykres 34 Odpływ z rejestru osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku 
w  porównaniu do roku 2020 

 

 

 

 

 

3110 osób 
 

Liczba osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 

z tytułu podjęcia pracy 

 

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. 
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Tabela 43 Wybrane działania administracyjne podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w 2021 r. 

Postępowania administracyjne prowadzone przez urząd w 2021 roku 

Lp. Zakres Razem 

1. 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 

10934 

2. Wydawanie postanowień i zawiadomień 621 

3. Wydawanie zaświadczeń  3185 

4. Ilość pobranych raportów z SEPI (raporty SEPI4 12180 

5. Decyzje dotyczące zatrudniania cudzoziemców 155 

6. Zgłoszenia osób zarejestrowanych do ubezpieczeń społecznych                                            

i zdrowotnych  
13412 

 

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. 

 

 
Tabela 44 Zestawienie najważniejszych świadczeń wypłaconych w 2021 roku 

 

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. 

                                                             
4 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. 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota 

1. Zasiłki dla osób bezrobotnych  7.640.080 

2. Dodatek aktywizacyjny 455.386 

3. Świadczenia ZUS 2.096.025 
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Tabela 45 Struktura działań aktywizujących bezrobotnych w 2021 r. 

 

 

Działania realizowane przez PUP w 2021 roku współfinansowane 

z Unii Europejskiej 

 

1. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim 

(V)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Poddziałanie 1.1.1 POWER), realizowany w  okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych będących w wieku do 29 

roku życia, pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, w tym  w szczególności osób, które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wszyscy 

uczestnicy są obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Oprócz 

wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) 

realizowane są następujące formy wsparcia: 

 staże, 
 przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

Lp. Formy aktywizacji stosowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy 

Kwota Osoby objęte 
wsparciem 

1. Szkolenia grupowe 537 268,17 76 

2. Prace interwencyjne 323 730,05 63 

3. Roboty publiczne 149 021,35 9 

4. Staże 2 449 336,77 283 

5. Doposażenie stanowiska pracy 1 773 062,05 167 

6. Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

4 852 262,08 327 

7. Prace społecznie użyteczne 4 478,10 3 

8. Bon zatrudnieniowy 318 447,40 162 

9. Bon szkoleniowy 119 772,68 26 

10. Bon na zasiedlenie 133 000,00 24 

11. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 849 915,00 359 

12. Studia Podyplomowe  80 710,06 13 
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 szkolenia grupowe, 
 bony szkoleniowe, 
 bony na zasiedlenie, 
 bony zatrudnieniowe. 

Projekt jest skierowany do 510 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy, 

spełniających kryteria udziału. W 2021 roku 273 osoby bezrobotne rozpoczęły udział w projekcie. 

 

2. Projekt 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), 

realizowany  w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r.  

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.  

W ramach projektu wszyscy uczestnicy są objęci wsparciem poprzez przygotowanie bądź 

aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), realizację pośrednictwa pracy lub 

poradnictwa zawodowego. Oprócz wyżej wymienionych usług rynku pracy (pośrednictwo pracy 

i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:  

 staż; 

  przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

 szkolenia grupowe; 

 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; 

 prace interwencyjne. 

Projekt jest skierowany do 837 osób bezrobotnych,  zarejestrowanych w urzędzie pracy, 

spełniających kryteria udziału. W 2021 roku 239 osób rozpoczęło udział w projekcie. 

 

3. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim 

(IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Poddziałanie 1.1.1 POWER), realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2021r.  

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających 

bez pracy w powiecie cieszyńskim, w szczególności osób, które nie uczestniczyły w  kształceniu                     

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wszyscy uczestnicy byli objęci wsparciem 

poprzez pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe. Oprócz usług rynku pracy 

realizowane były formy wsparcia takie jak:  

 staże; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

 szkolenia grupowe; 

 bony szkoleniowe; 

 bony na zasiedlenie; 

 bony stażowe; 

 bony zatrudnieniowe. 
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W związku z pandemią Covid-19 w ramach środków finansowych projektu, udzielane było 

wsparcie dla pracodawców poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych 

pracowników i w tym zakresie projekt został wydłużony o 6 miesięcy (pierwotnie miał się 

zakończyć 31.12.2020r.). Wypłata dofinansowania miała na celu ochronę miejsc pracy. 

W projekcie wzięły udział 553 osoby spełniające kryteria udziału.  

 

4. Projekt pn. „Mój cel zatrudnienie”, realizowany przez Powiat Cieszyński/ Powiatowy 

Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 1.06 2021r. do 30.06. 2023r. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, 

Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 

1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

 
W projekcie wzięło udział 46 osób, które według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogły skorzystać z oferowanych w projekcie form 
wsparcia. Uczestniczkami/uczestnikami projektu były osoby w wieku do 29 lat, zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne, w tym: 
 osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku; 
 młodzież NEET (osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu); 
 o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne -                                

na poziomie do ISCED 3 włącznie); 
 osoby z niepełnosprawnościami; 
 kobiety; 
 osoby długotrwale bezrobotne. 

 
W 2021 roku w ramach wsparcia w postaci bonu zatrudnieniowego, pracę podjęło 39 osób 

bezrobotnych. 

 

Tabela 46 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców w 2021 roku 

Lp. Rodzaj działania w zakresie zatrudnienia cudzoziemców Ilość 

1. Zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 2 444 

2. Wydane zezwolenia na pracę sezonową typu „S” 27 

 

Jak zaznaczyła Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do roku 2020 

nastąpiło niewielkie zmniejszenie (w okresie pandemii, cudzoziemcy mieli utrudniony wjazd na 

teren Polski) liczby składanych wniosków o rejestrację oświadczeń o zamiarze 

krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców (zmniejszenie o ok. 8%). Jednocześnie 

zwiększyła się liczba wydawanych informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy (wzrost o ok. 21%). Świadczy to o tym, że coraz większa ilość pracujących 

na naszym terenie cudzoziemców planuje wykonywanie pracy w okresie dłuższym niż 180 dni 

(najczęściej planowany jest pobyt przez okres trzech lat). Jest to związane z koniecznością 

uzyskania tzw. „testu pracy”, który jest niezbędny do uzyskania zezwolenia na długoterminowe 

zatrudnienie cudzoziemca wydawanego przez Wojewodę oraz na legalizację pobytu. 
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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. 

 

Tabela 47 Koszt realizacji zadań rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON w 2021r. 
Lp. 

Rehabilitacja zawodowa Kwota 
Liczba  osób 

 objętych wsparciem  

Liczba  osób,  

które podjęły 

pracę  

1. Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej 

100 000 zł  2 

 

2 

2. Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej 

95 896,64 3 

 

3 

3. Staże 34 896,64 4 1 

 

 

Poradnictwo zawodowe realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  

Zmiany na rynku pracy oznaczają, iż bardzo ważna jest usługa poradnictwa zawodowego 

realizowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest to rodzaj pomocy pozafinansowej wymagający 

zatrudniania wyspecjalizowanej kadry doradców zawodowych. W 2020 roku działania były 

realizowane w sposób wynikający z sytuacji epidemicznej, dlatego doradcy zawodowi udzielali 

informacji i porad w przeważającej części w sposób zdalny. 

 

Tabela 48 Forma poradnictwa zawodowego realizowana w PUP w Cieszynie w 2021 r. 
Lp. Forma porady Liczba osób 

1. Porady indywidualne ogółem 2179 
 

w tym: a) informacje zawodowe 1712 
 

               b) porady zawodowe  467 

2. Poradnictwo zawodowe ogółem 2251 

 w tym: a) w formie grupowej     72 

               b) w formie indywidualnej  2179 

3. Indywidualne Plany Działania (IPD) 4031 
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Tarcza Antykryzysowa to środki finansowe wypłacane w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom rozprzestrzeniania się Covid-19. 

 

W 2021r. do urzędu wpłynęły 273 wnioski o udzielenie pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców, 134 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, 342 wnioski 

o dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

niezatrudniających pracowników, 3 wnioski o  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników przez organizacje pozarządowe, 13 wniosków o przyznanie niskoprocentowej 

pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, 3 wnioski o przyznanie 

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej oraz 

4 586 wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Wykonywanie dodatkowych, pozaustawowych zadań wymagało dokonania reorganizacji 

pracy w urzędzie i zmiany podziału zadań. Wiązało się także ze zwiększeniem zakresu 

obowiązków pracowników urzędu, gdyż nowe zadania związane z zaistniałą sytuacją 

epidemiczną nie zwalniały z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ostatnią formę w ramach Tarczy 

Antykryzysowej rozpoczęto realizować od 19 grudnia 2020 roku i jest realizowana do 15 kwietnia 

2022 roku. 

To siódma z kolei forma wsparcia dla firm Powiatu Cieszyńskiego w postaci dotacji do 5 

tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W sumie 

w 2021 roku wpłynęły 5 354 wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej.  

Udzielona pomoc finansowa w ramach Tarczy Antykryzysowej wymaga weryfikacji 

spełnienia przez przedsiębiorców warunków wynikających z zawartych umów na podstawie, 

których zostało udzielone wsparcie. Po jej dokonaniu, zobowiązania podlegają umorzeniu lub 

zwrotowi (jednorazowemu lub rozłożonemu na raty), ponadto udzielona pomoc musi zostać 

rozliczona według źródeł finansowania. Dodatkowo w związku z próbami wyłudzenia środków 

z  urzędu pracy, toczą się postępowania w prokuraturze. W związku z powyższym, każdy złożony 

wniosek wymaga podwójnej analizy pod względem formalnym, merytorycznym oraz 

rachunkowym, a także w niektórych przypadkach, prowadzenia postepowań administracyjnych 

i  sądowych. Korzystając z doświadczeń z 2020 roku dodatkowe zadania realizowane na 

podstawie tzw. ustawy covidowej zostały wykonane dzięki reorganizacji i przypisaniu 

dodatkowych zadań doświadczonym pracownikom, którzy dzięki elastyczności i wiedzy mogli 

sprostać tym nowym wyzwaniom. W 2021 roku złożono mniej wniosków w ramach Tarczy 

Antykryzysowej, jednak zdecydowanie więcej działań związanych było z weryfikacją 

i  rozliczaniem przyznanego wsparcia w latach 2020 i 2021. 
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Tabela 49 Realizacja Tarczy Antykryzysowej w 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Lp. Wyszczególnienie Fundusz Pracy 

POWER 

(Poddziałanie 

1.1.1) 

RPO 

(Działanie 

7.2) 

I  

Dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek 
na ubezpieczenia społeczne dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców (art.15zzb) 

1.280.985  763.831 1.047.456 

II  

Dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych (art.15zzc) 

1.087.520 88.760 235.760 

III 

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu 

Pracy dla mikroprzedsiębiorców 

(art.15zzd) oraz niskooprocentowana 

pożyczka z Funduszu Pracy dla 

organizacji pozarządowych 

(art.15zzda)- maksymalna kwota 5 tys. 
zł 

608.901 0 0 

IV 

Dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne dla 

organizacji pozarządowych (art.15zze) 

oraz dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne dla 

kościelnej osoby prawnej działającej na 

podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, oraz jej jednostce 

organizacyjnej (art. 15zze2) 

160.868 0 0 

V 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiebiorcy i małego 

przedsiębiorcy określonych branż 

(art.15zze4)- maksymalna kwota 5 tys. 

zł 

22.613.735 0 0 

  RAZEM I-V 25.752.010 852.591 1.283.216 
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Ochrona praw konsumenta 
 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 

wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Realizacja podstawowego 

zadania rzecznika konsumentów polega na zapewnieniu konsumentom bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 

konsumentów w związku z czym konsumentom z ternu powiatu cieszyńskiego udziela się 

ustnych, telefonicznych, pisemnych (w tym także mailowych) porad prawnych                             

i informacji w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W roku 2021 w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów wszystkich: 

ustnych, telefonicznych, pisemnych i mailowych porad prawnych i informacji prawnych 

ogółem udzielono 1508. Ponadto Rzecznik na podstawie indywidualnych wniosków 

konsumentów występował do przedsiębiorców w 324 spornych sprawach 

konsumenckich. Przygotowano zaineresowanym konsumentom na ich wniosek 4 pozwy 

i 1 zgłoszenie wierzytelności. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie wniósł 4 pozwy do Sądu 

Rejonowego w Cieszynie wskutek czego Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział I Cywilny 

wydał 4 wyroki zaoczne w sprawach o sygnaturach akt: I C 1300/21, I C 13010/21, I C 

1302/21 i I C 1303/21 i zasądził na rzecz konsumentów dochodzone pozwem roszczenia 

o zapłatę. Niestety ze względu na ograniczania sanitarne spowodowane pandemią Covid-

19 także w 2021r.  zawieszona była działalność Stałego Sądu Polubownego 

zorganizowanego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Delegaturze 

w Bielsku-Białej wskutek czego Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie jako 

arbiter nie brał udziału w postępowaniach sądowych tego sądu. 

Podobnie jak w latach poprzednich Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                   

w Cieszynie także w 2021r. współpracował z UOKiK oraz jego Delegaturami w Krakowie 

i Bydgoszczy, którym na ich wniosek udzielił odpowiedzi na kierowane zapytania wraz                

z przesłanymi skargami konsumenckimi. Ponadto Delegaturom UOKiK w Katowicach, 

Lublinie i Poznaniu przesłano  3 wnioski, w tym 2 zawiadomienia o podejrzeniu 

stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność handlową na odległość (sklep internetowy) oraz przez przedsiębiorcę 

udzielającego gwarancji na produkowane drzwi wejściowe w zakresie stosowania tzw. 

klauzul abuzywnych w dokumencie gwarancyjnym. Z kolei do Delegatury w Bielsku-

Białej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przekazano 1 wniosek                                  

o przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową                    

na odległość w zakresie internetowej sprzedaż używanych smartfonów, telefonów. 
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Nieodpłatna pomoc prawna 
 

W Powiecie Cieszyńskim w 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna  była udzielana w siedmiu 

punktach zlokalizowanych w gminach Wisła, Istebna, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach 

(w  Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn.  

Do 30.06.2021 r., z uwagi na trwający stan epidemii, nieodpłatna pomoc prawna nadal 

była udzielana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, 

komunikatory internetowe). Od dnia 01.07.2021 r. przywrócono dyżury prawników w formie 

stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, by osoby uprawnione mogły mieć wybór 

pomiędzy skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście przez prawników 

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej bądź zdanie za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość.  

W 2021 r. dyżury pełnili adwokaci i radcowie prawni wskazani odpowiednio przez 

Okręgową Radę Adwokacką, Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz organizacje 

pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert. 

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 klikając w link: Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl) 

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej były osoby fizyczne, które 

nie były w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu 

ostatniego roku).  

Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców miała charakter 

pomocy de minimis i podlegała dodatkowym regulacjom. 

W każdy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-19:00 w punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej i mediacji w Cieszynie odbywał się specjalistyczny dyżur mediatora. 

W 2021 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 2552 porady. Liczbę 

nieodpłatnych porad prawnych udzielonych w poszczególnych gminach obrazuje poniższe 

zestawienie 

https://zapisy-np.ms.gov.pl/
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Wykres 35 Liczba nieodpłatnych porad prawnych z podziałem na gminy, w których znajdują 
się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

 

Poniżej natomiast zostało zamieszczone zestawienie dotyczące liczby udzielonych porad 

prawnych w 2021r. przez radców prawnych, adwokatów oraz organizacje pozarządowe. 

 

Wykres 36 Liczba nieodpłatnych porad prawnych z podziałem na porady udzielone przez 
radców prawnych, adwokatów i organizacje pozarządowe 

 

Powiat Cieszyński prowadził również działania z zakresu edukacji prawnej i promocji 

nieodpłatnej pomocy prawnej, polegające między innymi na publikowaniu materiałów 

edukacyjnych na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz na profilu facebook’owym dedykowanym nieodpłatnej 

pomocy prawnej w  Powiecie Cieszyńskim. 
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Starosta Cieszyński dokonał aktualizacji listy 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. Dodatkowo sporządzono plakat informujący o liście 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawierającego kod QR, po którego zeskanowaniu osoba 

była odsyłana do pliku listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa opublikowanego na stronie 

internetowej Powiatu Cieszyńskiego. Oprócz opublikowania na profilu facebookowym, plakaty 

zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz przekazane do urzędów miast i gmin  

oraz jednostek Powiatu Cieszyńskiego. 

 

Promocja powiatu 
 

Zadania z zakresu promocji prowadzone były na wielu płaszczyznach. Celem była promocja 

Powiatu oraz całego Śląska Cieszyńskiego (poprzez certyfikowaną Polską Markę Turystyczną), 

jako regionu turystycznego, a także promocja turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców 

Powiatu. Powiat i region 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”): 

Poznań, Szczecin, Ustka. Planowany był udział również w innych targach, niestety część 

zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych.    

Wspólnie z innymi podmiotami – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki 

w Łączce, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza oraz portalem OX.pl, 

zorganizowano i przeprowadzono konkurs fotograficzny „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”. Jego 

celem była szeroko pojęta promocja marki Śląsk Cieszyński. Uczestnicy konkursu fotografowali się 

na tle najważniejszych atrakcji regionu, często z gadżetami z logo Śląska Cieszyńskiego. Finał akcji, 

wraz z wręczeniem nagród, miał miejsce w GOKSiT w Łączce. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem, a posty ze zdjęciami, które prezentowane były m. in. na profilu marki Śląsk 

Cieszyński, spotykały się z bardzo pozytywnym odbiorem. 

W ramach działań popularyzujących turystykę rowerową wśród mieszkańców powiatu 

cieszyńskiego, wspólnie z PTTK o/Beskid Śląski w Cieszynie, kontynuowano akcję pn. ”Rowerem 

dookoła Śląska Cieszyńskiego”. W jej ramach uczestnicy zdobywają odznaki turystyki 

kwalifikowanej.  
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Dzięki realizacji projektu pn. „Z kamerą na szlakach Śląska Cieszyńskiego” 

(współfinansowanego ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej) opracowano dziesięć tras 

spacerowych – każda z nich jest pętlą, oraz nagrano materiał video z ich przejścia. Wszystkie filmy 

umieszczono na kanale youtube Starostwa Powiatowego, a także na portalu cieszynskie.travel 

(cieszynskie.travel/lista-atrakcji/spacerowo). Trasy zostały opisane oraz strackowane                                      

w formacie .gpx. W roku bieżącym planowana jest realizacja części II projektu, czego efektem 

będzie powstanie materiału o pięciu nowych propozycjach pieszych wycieczek. 

 

Inne działania promocyjne: 

 przygotowanie gadżetów promocyjnych z logo Śląska Cieszyńskiego lub z herbem 

Powiatu, w tym: ołówków, kredek, toreb bawełnianych, kart do gry w Piotrusia, 

okularów przeciw słonecznych, frisbee, teczek, smyczy, kartek świątecznych, apaszek, 

krawatów, 

 prowadzenie i rozwijanie portalu turystycznego cieszynskie.travel oraz profilu FB Śląsk 

Cieszyński, 

 pozycjonowanie portalu cieszynskie.travel, 

 wydanie drugiej części kolorowanki dla dzieci „Pokoloruj Śląsk Cieszyński”, 

 reklama w mediach – Tramwaj Turystycznie (przy współpracy z partnerskim Powiatem 

Słupskim), Wiadomości Turystyczne, 

 utrzymywanie sieci geocachy5 na terenie Śląska Cieszyńskiego, 

 udział w konkursie Osobowość Ziem Górskich, 

 przygotowywanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 

„BezGranicznie Turystyczni” – Powiat Cieszyński będzie jednym z partnerów 

realizujących projekt – partnerem wiodącym jest SRiWR Olza, 

 wsparcie organizacji takich wydarzeń promujących turystykę i region jak: konkurs 

fotograficzny „Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów”, XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy, 

45 – lecie klubu Górskiego PTTK Człapoki czy wystawa zdjęć facebook’owej grupy Piękne 

miejsca na Śląsku Cieszyńskim,  

 zakupy albumów turystycznych i promocyjnych.  

                                                             
5 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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Na całość działań promujących turystykę i markę Śląsk Cieszyński wydano w roku 2021 

kwotę 128 369,95 zł (w roku 2020 była to kwota 106 491,63 zł). W ubiegłym roku otrzymano 

również refundację kosztów realizacji projektu „Śląsk Cieszyński bez granic” - 106 541,27 zł. 

 

Zdjęcie 13 Fragment wystawy zdjęć facebook’owej grupy Piękne miejsca na Śląsku 
Cieszyńskim 

 

 

 

Zdjęcie 14 Konkurs fotograficzny „Selfie z marką Śląsk Cieszyński” 
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Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 
 

Współpraca Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego z szeroko rozumianym 

sektorem pozarządowym pomimo wielu ograniczeń związanych z trudną i dynamiczną sytuacją 

epidemiologiczną stanowiła wartościowe uzupełnienie działań podejmowanych przez nasz 

samorząd. Wzorem lat ubiegłych narzędziem do rozwoju współpracy Powiatu  

z sektorem pozarządowym 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 2021. Dokument regulujący formy współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi został przyjęty, po 

przeprowadzonych konsultacjach, przez Radę Powiatu Uchwałą nr XXII/196/20 w dniu  

27 października 2020 r.  

Jedną z istotniejszych form współpracy jest zlecanie zadań. W ramach ogłoszonych 

otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2021 roku, 

dofinansowano 20 zadań na łączną kwotę 161.700 zł, w tym: 

 14 zadań z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, 

 5 zadań z zakresu „pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej”, 

 4 zadania z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, 

  1 zadanie z zakresu „turystyki i krajoznawstwa”. 

Natomiast w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert wynikającym z art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udało się 

zrealizować 28 zadań z różnych sfer aktywności społecznej (sport, turystyka, kultura, edukacja, 

promocja zdrowia, pomoc społeczna). Łączna wysokość środków przeznaczona na tzw. „małe 

granty” wyniosła 134.610 zł.  

25 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się spotkanie 

informacyjne dla sektora pozarządowego. Z uwagi, iż obowiązek uwzględnienia szeroko 

rozumianej „dostępności” dotyczy również organizacji pozarządowych i innych podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

tematem szkolenia było przybliżenie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Omówione zostały kwestie 

dotyczące wymagań i warunków służących zapewnianiu dostępności w zakresie realizacji 

zleconych zadań. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Fundacji trzeci.org – Tomasz Pawłowski. 

 

 



134 | S t r o n a  
 

Ponadto w 2021 roku realizowane były m.in. działania: 

 prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych; 

  prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, 

  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; 

 

 

Tabela 50  liczba zaewidencjonowanych podmiotów ze względu na formę prawną 
organizacji (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
 

l.p. FORMA PRAWNA ILOŚĆ 

1 STOWARZYSZENIA KRS 310 

2 FUNDACJE 60 

3 STOWARZYSZENIA ZWYKŁE 22 

4 UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE 17 

5 KLUBY SPORTOWE, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

34 

6 ODDZIAŁY STOWARZYSZEŃ  46 

7 ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ  1 

RAZEM: 490 
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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. W roku 2020 nie została 

złożona żadna skarga. 

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 2021 w centralnym rejestrze skarg i wniosków  zarejestrowano 17 spraw (w tym 15 skarg 

i 2 wnioski).  

W przypadku 16 spraw przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. 

Na działanie Wydziałów Starostwa złożono: 

 12 skarg, które rozpatrzone zostały negatywnie (zastrzeżenia, uwagi zawarte 
w  piśmie nie zostały potwierdzone), 

 4 skarg rozpatrzono pozytywnie (zastrzeżenia, uwagi zawarte w piśmie zostały 
potwierdzone).  

Pozostałą 1 sprawę zarejestrowaną w centralnym rejestrze skarg i  wniosków przesłano                               

do rozpatrzenia innemu organowi, zgodnie z kompetencjami. 

 

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 2021 r. na podstawie planu kontroli i upoważnień wydanych 

przez Starostę, Biuro Skarg i Kontroli przeprowadziło 5 planowych kontroli. 

Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach: 

 1 kontrolę planową w budżetowej  placówce oświatowej, 

 1 planową kontrolę w niepublicznej placówce oświatowej 

 1 planową kontrolę w stowarzyszeniu organizującą bezpłatną pomoc prawną. 

 2 planowe kontrole w niepublicznych placówkach pomocy społecznej 
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Z przeprowadzonych kontroli można wyodrębnić następujące grupy wraz ze stwierdzonymi 

uchybieniami: 

 Jednostki budżetowe oświatowe – uchybienia związane z brakiem uaktualnienia 
wewnętrznych procedur związanych z rachunkowością 

 Niepubliczne jednostki pomocy społecznej  – nieprawidłowości związane 
z  niewłaściwym wydatkowaniem części dotacji powiatowej i konieczność zwrotu 

do budżetu powiatu kwoty 9 097,22 zł. 

 

Jeżeli chodzi o niepubliczną jednostkę oświatową i stowarzyszenie organizujące bezpłatna 

pomoc prawną to nie stwierdzono uchybień i odstąpiono od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.                             

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. 

 

 

Wykres 37 Liczba skarg i wniosków w latach 2018-2021 
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Zamówienia Publiczne 
 

W roku 2021 przeprowadzono 25 postępowań przetargowych wynikających z ustawy 

Prawo zamówień publicznych z czego: 

 23 postępowania rozstrzygnięto, 

 2 postępowania unieważniono. 

Wykres 38 Postępowania przetargowe w roku 2021 
 

 

Przedmiotem zamówienia były: 

 roboty budowlane – w 9 postępowaniach, 

 dostawy – w 9 postępowaniach, 

 usługi - w 7 postępowaniach. 

 
Wykres 39 Podział postępowań przetargowych 
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W 25 postępowaniach przetargowych 13 postępowań  dofinansowanych  było ze środków 

Unii Europejskiej. Pozostałe zadania finansowane były ze środków powiatu oraz innych 

zewnętrznych środków krajowych. 

Wykres 40 Podział postępowań przetargowych z uwagi na źródła finansowania 
 

 

 

Ogólna wartość umów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami w 2021 r. 

to: 14.283.581 zł netto z czego: 

 roboty budowlane –12.094.927 zł netto, 

 dostawy – 1.115.131 zł netto, 

 usługi – 1.073.522 zł netto. 
 

Wykres 41 Wartość umów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami 
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Wartość udzielonych zamówień podprogowych w 2021 r. wyniosła 5.012.102 zł netto. 

 
Wykres 42 Podział zamówień z uwagi na wartość 
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PODSUMOWANIE 
 

Rok 2021 to kolejny rok naznaczony pandemią COVID-19. Okres ten wiązał                                                  

się ze śledzeniem statystyk zachorowań i stałym kontaktem ze wszystkimi służbami. 

Kontynuowano dotychczasowe działania oraz uruchamiano nowe, takie jak rozprowadzanie 

wśród Gmin Powiatu oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej środków ochrony 

indywidualnej, czy utworzenie we współpracy z Miastem Skoczowem Punktu Szczepień 

Powszechnych.  Ochrona zdrowia należała do niewątpliwych priorytetów działalności Zarządu 

Powiatu oraz instytucji, które zostały powołane do świadczenia usług zdrowotnych.                                             

Po znaczących transferach pieniężnych w latach 2018-2020 (12 mln Pawilon III, 1,7 mln dotacji 

na walkę z pandemią) kontynuowano pomoc dla ZZOZ Cieszyn, co skutkowało udzieleniem, 

a następnie umorzeniem  pożyczki w wysokości 600 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę najbardziej 

wymagalnych zobowiązań.        

 Pandemia stworzyła niezwykłą sytuację, która przeorganizowała, a w konsekwencji 

zmieniła życie dzieci i młodzieży, wpływając na osłabienie ich kondycji psychicznej. Niezmiernie 

ważne było zatem podjęcie takich działań, które zniwelowałoby negatywne skutki długotrwałej 

izolacji i stresu wywołanego pandemią. Zarząd był w stałym kontakcie z dyrektorami szkół                              

i placówek oświatowych, z którymi monitorowano aktualną sytuację, reagując na pojawiające                

się problemy.   Pomocne w tym zakresie było niewątpliwie otwarcie w  ZZOZ w Cieszynie Poradni 

Psychologicznej dla Dzieci i  Młodzieży. Poradnia ta została uruchomiona w ramach I poziomu 

referencyjnego reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Ze wparcia Poradni bezpłatnie i bez 

skierowania skorzystać mogą dzieci oraz młodzież, które zmagają się z problemami psychicznymi 

oraz ich rodziny. Kolejnym celem jest uruchomienie II poziomu referencyjnego, co umożliwi pełną 

diagnostykę i leczenie psychiatryczne dzieci i  młodzieży w ramach utworzonej Poradni Zdrowia 

Psychicznego, jak i  Oddziału dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

 Wyremontowane zostały  kolejne kilometry dróg. Całkowita wartość  inwestycji 

drogowych przeprowadzonych w roku 2021 wyniosła  13,7 mln zł.   Przeprowadzono remonty 

w  jednostkach organizacyjnych Powiatu. W ten sposób Powiat kreował  na rynku popyt na usługi 

budowlane, które wpłynęły na podtrzymanie miejsc pracy.     

                 Ważnym przedsięwzięciem, które zrealizowano w roku ubiegłym było 

zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego  Cieszyn-

Boguszowice II etap, na które Powiat przeznaczył środki w wysokości 256 tys.zł.                                           

Była to kontynuacja działań związanych z przeniesieniem Wydziału Komunikacji  i podniesieniem 

jakości obsługi klientów, dla których udostępniono ogólnodostępny i bezpłatny parking, z którego 

w tej chwili korzystają również klienci Biura Paszportowego.  Adaptacja tego terenu była ponadto 

odpowiedzią na prośby służb (Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Krajowa 
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Izba Skarbowa)  dla których wydzielony został plac  do bezkonfliktowej obsługi ruchu osobowego.  

                 Przeniesienie Wydziału Komunikacji i zwolnienie pomieszczeń w budynku Starostwa 

przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie pozwoliło na podjęcie działań związanych z podniesieniem 

dostępności obiektu i jakości obsługi klienta, w tym przede wszystkim osób starszych 

i  niepełnosprawnych. Do zajmowanych do tej pory pomieszczeń na parterze przeniesiony został 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Dział Rehabilitacji Społecznej (obsługa 

wniosków PFRON), Powiatowy Rzecznik Konsumentów i  nieodpłatna pomoc prawna.                                  

Na modernizację pomieszczeń Zarząd przeznaczył  220 tys. zł.    

 Jak co roku Powiat przystąpił do Ogólnopolskiego Rankingu Gmin  

i Powiatów, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.                                

Za rok  2021 Powiat Cieszyński zajął wysokie szóste  miejsce, utrzymując 

się w ścisłej czołówce, otrzymując tytuł Laureata Rankingu Powiatów. 
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