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Wstęp 

Raport o stanie Powiatu przedstawiany jest po raz trzeci od roku 2019. Obowiązek jego 

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

o zmianie niektórych ustaw i zasadniczo miał na celu zwiększyć udział 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 i strategii, 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. Część druga została poświęcona opisowi 

realizacji strategii i programów, realizowanych w  Powiecie Cieszyńskim w roku 2020. Część 

trzecia to podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego. W  części czwartej 

omówiono obszary działania Powiatu, wynikające z ustawowych zadań samorządu powiatowego.  

Opracowanie stanowi podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu, gdyż przepis art. 

12 pkt 6a ustawy o samorządzie powiatowym upoważnił bowiem Radę Powiatu do rozpatrzenia 

raportu oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla 

Zarządu z tego tytułu za miniony rok. Dokument jest punktem wyjścia do debaty, w której udział 

mogą wziąć zarówno radni powiatowi, jak i mieszkańcy powiatu na zasadach określonych w art. 

30a ust. 7 i 8 ustawy o  samorządzie powiatowym.  

Dokument obejmuje podsumowanie działań Zarządu, które przebiegały w trudnej 

i nieprzewidywalnej rzeczywistości spowodowanej globalną pandemią. Ta sytuacja miała wpływ 

na znaczny wzrost nieplanowanych wydatków, przy jednoczesnym realnym spadku dochodów, 

dlatego wiele działań Zarządu nie mogło być realizowanych w takim zakresie jak dotychczas. 

Powiat z racji szerokiego spectrum zadań, jakimi się na co dzień zajmuje, zmuszony został do 

realizacji przedsięwzięć dostosowujących funkcjonowanie wielu instytucji do obostrzeń 

sanitarnych i nowych realiów. Pandemia wygenerowała całkowicie nowe potrzeby, pokazała 

konieczność zmiany zakresu wielu świadczeń. Dodatkowe liczne obowiązki wypełniał Powiatowy 

Urząd Pracy w Cieszynie, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z tarcz antykryzysowych. 

Należało zmienić organizację funkcjonowania szpitala, pogotowia, szkół oraz domów pomocy 

społecznej. Urząd Starostwa wprowadził powszechny dostęp do elektronicznego świadczenia 

usług publicznych. Dążąc do osiągnięcia nowoczesnych standardów obsługi klienta zdecydowano 

także o przeniesieniu Wydziału Komunikacji, który od września 2020r. rozpoczął pracę w nowej 

siedzibie na ul. Granicznej 79 w Cieszynie.  

W tym niełatwym okresie, jakim był rok 2020, Zarząd Powiatu starał się realizować swoje 

ustawowe obowiązki na bieżąco i na odpowiednio wysokim poziomie. Możliwość porównania się 

z  Powiatami w całej Polsce stwarza co roku udział w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, 

organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, w którym za rok 2020 Powiat Cieszyński zajął 

bardzo wysokie, drugie miejsce. 
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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.  

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: 

Rysunek 1 Położenie gmin na tle Powiatu Cieszyńskiego 

 

Tabela 1 Podstawowe dane dla Powiatu Cieszyńskiego, dane Główny Urząd Statystyczny 
Powierzchnia 730 km² 

Liczba mieszkańców 178 191 

Stopa bezrobocia 5,6% 

Liczba podmiotów gospodarczych 20 080 

Dochody Powiatu 
246 402 814 zł 

(wykonanie na 31.12.2020r.) 
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Demografia 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności w Powiecie Cieszyńskim w latach 2017 – 

2019 (na dzień sporządzenia raportu dane dotyczące demografii, przedsiębiorczości oraz 

stanu zdrowia mieszkańców nie zostały jeszcze zaktualizowane przez GUS,  

w związku z czym przedstawiają one stan na dzień 31.12.2019 r.)  

 

Wykres 1 Liczba ludności w Powiecie Cieszyńskim w latach 2017-2019 

 

Z przedstawionego wyżej wykresu wynika, iż na przełomie kilku ostatnich lat 

nie obserwuje się tendencji wzrostowej w zakresie liczby mieszkańców. Z danych statystycznych, 

udostępnionych na stronie GUS, wynika ponadto, iż średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat 

i  jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Procent mieszkańców w wieku 

odpowiadającym zdolności do pracy (mężczyźni pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, kobiety 

pomiędzy 18. a 60.) jest zbliżony do wyniku ogólnopolskiego, który wynosi 60,0%. Zgodnie 

z  ogólną tendencją, struktura produkcyjności ulega niekorzystnym zmianom. Liczba osób 

w  wieku przedprodukcyjnym maleje. Powiat Cieszyński znajduje się w niekorzystnej sytuacji 

demograficznej zmierzającej do coraz większego obciążenia demograficznego. Prognoza zmian 

struktury produkcyjności wskazuje, iż niekorzystne tendencje będą się niestety pogłębiać. 

Tabela 2 Przedział wiekowy mieszkańców Powiatu w procentach 
Procent mieszkańców w wieku produkcyjnym  59,4% 

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

Procent mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 21,6% 

Powiat Cieszyński ma ujemny przyrost naturalny. W 2019 roku urodziło się 1 805 dzieci, 

w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli 

stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej.  
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Przedsiębiorczość 

W Powiecie Cieszyńskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 20 080 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 468 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej (19 232) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników. 

2,5% (507) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (4 989) 

podmiotów, a 72,6% (14 584) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała 

działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie 

cieszyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz 

Budownictwo (17.7%). 

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 2018 2019 Woj. Śląskie rok 2019 

Ludność  178.139 178.191 4517635 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 10,0 10,1 9,0 

Zgony na 1000 ludności 10,9 10,4 11,4 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł  1.077 1.201 1.042 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł 1.049 1.211 1.013 

Turystyczne obiekty noclegowe  164 173 699 

Mieszkania oddane do użytkowania na 
10 tys. ludności  

33 34 31 

Lesistość w %  37,9 37,9 32,1 

Podmioty gospodarcze w rejestrze 
REGON na 10ty.ludności w wieku 
produkcyjnym 

1.831 1.896 1.788 

Stan zdrowia mieszkańców 

44,6% zgonów w Powiecie Cieszyńskim spowodowanych było chorobami układu 

krążenia, przyczyną 26,6% zgonów były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było 

chorobami układu oddechowego. Na 1000 osób z ludności Powiatu Cieszyńskiego przypada 10.36 
zgonów. Zaznaczyć tutaj należy, iż liczba zgonów spowodowanych chorobami układu 

oddechowego jest wyższa w Powiecie ( 7,8% ) niż w Województwie Śląskim (4,9%) lub w kraju 

(6,7%). Przedstawione dane, nie uwzględniają zgonów spowodowanych Covid- 19, ponieważ GUS 

na dzień sporządzenia raportu, nie zaktualizował statystyk w tym zakresie i przedstawił dane 

dotyczące roku 2019.  

Informacja o osobach chorych na Covid-19 za rok 2020 zamieszczona została 

natomiast w sprawozdaniu rocznym, przygotowanym przez Dyrektora Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie i przedstawionym na sesji Rady Powiatu w marcu 

2021r. Ze sprawozdania wynika, iż w roku 2020 zarejestrowano 7264 osoby chore na Covid. 622 

osoby wymagały hospitalizacji, zmarło 201 osób. Zapadalność na Covid-19 była wyższa od 
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zapadalności obserwowanej w Polsce (w czerwcu 2020r. zapadalność dla Powiatu wyniosła 

371,9/100 tys. , w  Polce było to odpowiednio 29,8/100tys.). 

Głównym podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu 

Cieszyńskiego, jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Na terenie powiatu w roku 

2020 funkcjonowało 66 aptek, które działały zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 

XIII/111/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

Tabela 4  Ilość udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej 
 Powiat Cieszyński Woj. Śląskie 

Porady podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielone na 

1  mieszkańca 

4,8 4,6 

Liczba przychodni 2797 118 

 

Wykres 2 Liczba ludności na jedną ogólnodostępną aptekę 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) do 

zakresu działania samorządu powiatowego należą m.in. zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym, przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 5 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, 
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 Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowia (SP) 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
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, 
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Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub nadzorujący 

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – 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, 
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 

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

magazynu przeciwpowodziowego, 
przeciwpożarowego i zapobieganie 
innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska 

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) 

21 Obronność Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(SP) 

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 2020 funkcjonowało 12 wydziałów, 7 biur oraz 

6 samodzielnych stanowisk pracy.  

Zrealizowanych zostało 11 staży oraz 12 praktyk uczniowskich i studenckich. 

Tabela 6 Zestawienie etatów w Starostwie Powiatowym 
Zarząd Powiatu Stanowiska 

kierownicze 
Stanowiska 
urzędnicze 

Stanowiska pomocy 
i obsługi 

3 etaty: 

Starosta, 
Wicestarosta, 

Członek Zarządu 

39 124,6 10,6 

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

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

rządowej). 

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 
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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 3 Liczba korespondencji zarejestrowanej w Starostwie w latach 2017-2020 
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Wykres 4 Liczba wydanych pozwoleń na budowę 

 

 

Wykres 5 Liczba zarejestrowanych pojazdów w latach 2017-2020 
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Tabela 7 Liczba wydanych decyzji 
Nazwa Wydziału 2017 2018 2019 2020 

Wydział Architektury i Budownictwa 
1 756 1 928 1 987 2 077 

Wydział Kultury 

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

23 17 13 15 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa 

796 649 646 649 

Wydział Komunikacji 

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

46 365 48 489 50 655 42 828 

Wydział Edukacji 12 11 11 16 

Wydział Geodezji 5 8 18 55 

Wydział Nieruchomości  115 77 2 0271 4202 

 

Tabela 8 Cyfryzacja i tworzenie zbiorów danych - Geodezja 

Lp. Nazwa 2018 2019 2020 

1. 
Liczba utworzonych 

zbiorów danych BDOT500, 
GESUT 

2 (pozostało 18) 10 (pozostało 8) 2 (pozostało 6) 

2. Skanowanie zasobu 58 650 8 000 25 900 

 

Tabela 9 Zwiększenie jakości i dostępności E-usług dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych- Geodezja 

Lp. Nazwa 
2018 
[szt.] 

2019 
[szt.] 

2020 
[szt.] 

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

2. 
Liczba płatności elektronicznych 

zintegrowanych z e-usługami 
1 429 2 426 4 141 

3. 
Liczba logowań do serwisów autoryzowanych 

e-usług 
47 965 57 320 78 336 

4. Liczba odsłon w serwisach mapowych 5 702 065 9 497 945 15 415 737 

                                                             
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 10 Zestawienie ilości wydanych decyzji w oparciu o Prawo Budowlane 

Lp. Rodzaj decyzji 2017 2018 2019 2020 

1. 
Pozwolenia na budowę 

(z wyjątkiem sieci ) 
1526 1684 1861 2025 

2. Pozwolenia na rozbiórkę 5 32 32 48 

3. Pozwolenia na budowę sieci 230 244 126 52 

4. Umorzenia postępowań 75 43 88 95 

5. Wniesione sprzeciwy do zgłoszeń BM 1 1 - 1 

6. Decyzje odmowne 8 4 26 27 

 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 

Zarząd Powiatu VI kadencji ukonstytuował się w następującym 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; 

 5 jednostek opieki społecznej; 

 17 jednostek oświatowych. 

Informacja na temat zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach opieki 

społecznej oraz jednostkach oświatowych przedstawiona została w merytorycznych 

podrozdziałach. 
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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 (308 funkcjonariuszy i 35 pracowników cywilnych). 

Tabela 11 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 

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 
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L.p. Nazwa Adres 

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 Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 2 

22. 
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom 

Dziecka w Międzyświeciu 
43-430 Skoczów ul. Malinowa 4 

INNE 

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

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

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

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

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

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

INSPEKCJE, STRAŻE 

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

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

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

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

33. 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 

decyzji lub postanowień, gdy takiej formy wymagają przepisy szczególne. Inne ustalenia zapisuje 

się w protokole z posiedzenia Zarządu. 

W roku 2020 Zarząd Powiatu odbył 55 posiedzeń i podjął 327 uchwał. 

Tabela 12 Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu 

Zakres tematyczny uchwały 
Ilość podjętych 

uchwał 

wykonywanie budżetu Powiatu 76 

ocena sytuacji finansowej jednostek 3 

przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych 4 

gospodarowanie mieniem Powiatu 14 



Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2020 

18 | S t r o n a  

Zakres tematyczny uchwały 
Ilość podjętych 

uchwał 

udzielanie upoważnień i pełnomocnictw 48 

powołanie komisji konkursowych, egzaminacyjnych i innych 33 

prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami  ofert 7 

dofinansowanie zadań publicznych 7 

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

powierzeniem stanowiska 
17 

utworzenie stanowiska wicedyrektora w szkole 5 

wyznaczenie nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego 
nieobecności 

1 

prowadzenie spraw związanych z kształceniem uczniów 23 

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

Cieszyński 
6 

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

9 

zaopiniowanie zadań projektowych  dla inwestycji drogowych 7 

wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Cieszyńskiego 2 

organizacyjne 10 

pozostałe 55 

Stan finansów Powiatu 

Budżet Powiatu Cieszyńskiego  na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 229.301.192 zł oraz 

wydatki w kwocie 228.549.060 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r., po dokonanych zmianach uchwałami Rady Powiatu oraz 

Zarządu Powiatu, wysokość zaplanowanych dochodów wyniosła 260.855.976zł, a wydatków – 

262.725.869 zł.  

Faktyczna realizacja dochodów w roku 2020 wyniosła 246.402.814 zł, natomiast 

wydatków 229.240.605 zł. 
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Dochody Powiaty Cieszyńskiego 

Tabela 13 Dochody Powiatu Cieszyńskiego (w mln zł) 

 

Wysokość osiągniętych dochodów w roku 2020 na 1 mieszkańca wyniosła 1.383 zł.  

Wykres 6 Struktura zrealizowanych dochodów Powiatu Cieszyńskiego w 2020r. 

 

W roku 2020 zaobserwowano tendencję wzrostową osiągniętych dochodów budżetowych 

Powiatu Cieszyńskiego. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: 

Dz.U. 2021 poz. 38) w art. 5 wskazuje jednoznacznie na źródła dochodów własnych Powiatu, więc 

nie ma zmian  w ich strukturze.  
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Wykres 7 Dochody w latach 2016-2020 

 

Wykres 8 Struktura dochodów ze względu na źródło lata 2016-2020 
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Wydatki Powiatu Cieszyńskiego 

Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 920) w art. 4 wymienia zakres 

zadań publicznych o charakterze ponadgminnym realizowanych przez Powiat Cieszyński 

wskazując kierunki finansowania. 

Wykres 9 Wydatki Powiatu Cieszyńskiego (w mln zł) 

 

Wykres 10 Struktura wydatków Powiatu w 2020 r. 
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Wykres 11 Realizacja wydatków w latach 2016-2020 

 

Wykres 12 Realizacja wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 
2016-2020 

 

W latach 2016-2019 miała miejsce tendencja wzrostowa w wydatkach inwestycyjnych. 

W  2020 r. wykonanie wydatków majątkowych nadal utrzymywało się na wysokim poziomie, 

jednak niższym niż w 2019 r. między innymi ze względu na stan epidemii. 
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Wykres 13 Struktura wydatków majątkowych wg źródła finasowania w latach 2016-2020 

 

Część zadań inwestycyjnych będących w kompetencji Powiatu, zgodnie z możliwością 

wskazaną w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 920), zostało 

przekazane na mocy porozumienia Gminom, którym przekazano dotacje na sfinansowanie 

kosztów realizacji tych zadań. 

Wykres 14 Struktura wydatków  z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2020 

 

Stan zadłużenia 

Nadwyżka budżetu wyniosła 17.162.208 zł ( 246.402.814 dochody – 229.240.605 zł 

wydatki). 

Przychody budżetu (kredyty i wolne środki) zostały zrealizowane w wysokości 

6.812.592 zł, w tym uruchomiono kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł.  

Spłaty rat kapitałowych (rozchody budżetu) kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

poprzednich wyniosły 4.942.697 zł  
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Wykres 15 Struktura rozchodów wg źródła (w mln zł) 

 

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

31.12.2020 r. wyniósł + 19.032.103 zł 

Prognoza zadłużenia na 31.12.2020 r. na etapie uchwalania budżetu oraz założeń 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosiła 27.262.029 zł. Faktyczne zadłużenie na dzień 

31 grudnia 2020 roku wyniosło 19.399.351 zł. Wykonana kwota długu była mniejsza niż 

planowano ze względu na niższy (3.000.000 zł) niż planowano (9.676.187 zł) kredyt zaciągnięty 

w końcówce roku 2019 r. 
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II KIERUNKI DZIAŁAŃ ZARZĄDU POWIATU WYZNACZONE 

W STRATEGII POWIATU 

Wykaz Programów i Strategii obowiązujących w Powiecie Cieszyńskim 

W Powiecie Cieszyńskim w roku 2020 obowiązywały następujące dokumenty strategiczne 

przyjęte przez Radę Powiatu, bądź Zarząd Powiatu Cieszyńskiego: 

Tabela 14 Wykaz programów 
Lp. Nazwa programu Przyjęty uchwałą 

1. 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 - 2020 
Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XL/288/189 z dnia 27.02.2018r. 

2. 
Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
VII/51/15 z dnia 26.05.2015r. 

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

rodzinie na lata 2018 - 2020 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 
XL/289/18 z dnia 27.02.2018r. 

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 

XXXII/201/17 z dnia 30.05.2017r 

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 2020. 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XII/80/19 z dnia 29.10.2019r. 

8. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu 
Cieszyńskiego 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

XLV/384/14 z dnia 29.04.2014r. 

9. 
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2020 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 

759/ZP/V/17 z dnia 23.11.2017r. 

10. 
Powiatowy Program psychologiczno-

terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie na lata 2018 - 2020 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
819/ZP/V/18 z dnia 14.02.2018r. 
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Tabela 15 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. 

 

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 2020 roku realizowano niżej wymienione 

projekty/zadania oraz przygotowano nowe wnioski o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych. 
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Tabela 16 Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025 

Dokument: Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2025 

Data przyjęcia: Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVII/236/17 z dnia 28 listopada 2017r. 

DOMENA EDUKACJA 

CEL STRATEGICZNY 1. 

ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACJI MŁODZIEŻY POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ 
OSÓB Z INNYCH REGIONÓW KRAJU I ZAGRANICY 

CEL OPERACYJNY 1.1.  

Promowanie potencjału edukacyjnego 
Powiatu Cieszyńskiego 

Projekty: 

1.1.3. Wyróżnienia nauczycieli stosujących nowatorskie metody nauczania oraz osiągających 
sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. 

Powiat Cieszyński co roku nagradza wyróżniających się nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej Nagrodą Starosty 
Powiatu Cieszyńskiego. W roku 2020r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostało nagrodzonych 12 dyrektorów szkół i placówek oraz 19 nauczycieli 
szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński. 

CEL OPERACYJNY 1.2.  

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
mieszkańców powiatu cieszyńskiego 

Projekty: 

1.2.1. Zapewnienie dostępności kształcenia na wszystkich poziomach edukacji 

Powiat Cieszyński jest organem prowadzącym dla 5 liceów ogólnokształcących, 8 techników, 8 branżowych szkół I stopnia. Ponadto, Powiat 
Cieszyński dorosłym daje możliwość kształcenia się w 7 szkołach policealnych, w 4 liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz w 6 branżowych 
szkołach II stopnia 

 1.2.4. Rozwijanie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi z zachowaniem ciągłości procesu edukacyjnego od wczesnej 
interwencji 

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach rządowego programu Wsparcia dla Rodzin "Za Życiem" w  wiodącym 
ośrodku koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczym w ZPSWR Cieszyn. W 2020 r. zrealizowano  213 godz., pomocą objęto 17 dzieci. 
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Starosta w 2020 r. skierował 43 uczniów do kształcenia specjalnego w szkołach / ośrodkach prowadzonych przez osoby inne niż Powiat 
Cieszyński oraz wystawił 57 skierowań do ZPSWR Cieszyn. 

Szkoły ponadpodstawowe organizują dla uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia rewalidacyjne oraz   
zajęcia indywidualne.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone są w grupie do 5 uczniów. 

Zapewnienie w ramach ZPSWR Cieszyn ciągłości kształcenia: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, ośrodku 
rewalidacyjno - wychowawczym (od 3. roku życia), a w przypadku dzieci / młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - 
zapewnienie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (od 3. do 25. roku życia). 

 1.2.5. Zwiększenie możliwości korzystania z poradnictwa zawodowego  

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają możliwość skorzystania z pomocy z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, w których 
uczęszczają. Dla każdego oddziału zostały przyznane zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z pomocy 
doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Cieszyński. 

CEL OPERACYJNY 1.3. 

Rozwój kadry pedagogicznej i bazy 
materialnej placówek edukacyjnych 

Powiatu Cieszyńskiego 

Projekty: 

1.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym bazy sportowej 

W 2020r. Powiat Cieszyński zrealizował następujące inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury edukacyjnej: 

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie  
poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 

W październiku 2020 r. dokonano odbioru robót części I zadania dot. robót elektrycznych, obejmujących wykonanie: instalacji elektrycznych 
zasilających urządzenia, instalacji komputerowej, instalacji uziemień wyrównawczych, instalacji oświetleniowej, tablic rozdzielczo-
bezpiecznikowych oraz punktów dystrybucyjnych i elektryczno – logicznych sieci komputerowych. 

Natomiast w listopadzie 2020 r. dokonano odbioru części II zadania dot. robót budowlanych, obejmujących wykonanie: malowania ścian 
i sufitów, remontu podłogi, montażu rolet i klimatyzacji, prac wykończeniowych. W 2020 r. na zadanie wydatkowano łącznie 162.160 zł. Zadanie 
dofinansowano środkami unijnymi. 
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Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach 

W grudniu 2020 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach zadania pn. „Remont posadzki w pracowni chłodnictwa w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej 11 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – 
Nowoczesność naszą siłą”.  

Zakres robót obejmował: oczyszczenie podłoża betonowego, zerwanie cokolika cementowego, demontaż nieczynnej kratki ściekowej, 
gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, wykonanie posadzki z płytek gresowych 
wraz z cokolikami z płytek. W 2020 r. na zadanie wydatkowano 10.800 zł. Zadanie dofinansowano środkami EFS. 

Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu  
do kanalizacji miejskiej 

W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki 
z budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. 3 Maja 15 w Ustroniu. W grudniu 2020 r. na stronie BIP ponownie zamieszczono ogłoszenie 
o przetargu, w związku z czym przeprowadzenie robót budowlanych zaplanowano na 2021 r.  

W 2020r. wydatkowano na aktualizację dokumentacji 4.098,50 zł. 

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku  
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 

W maju 2020r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania. Natomiast w listopadzie 2020 r. dokonano odbioru 
końcowego robót dot. przedmiotowego zadania. 

Zakres prac obejmował: prace przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe, wykonanie robót ziemnych, wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC o długości 92,6 m wraz ze studniami kontrolno – rewizyjnymi, wykonanie próby szczelności kanalizacji, wykonanie niezbędnych 
prac towarzyszących, w tym przekroczenie elementów uzbrojenia podziemnego, zasypanie szamba przeznaczonego do likwidacji, odtworzenie 
terenu po robotach, obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację powykonawczą. W 2020r. wydatkowano na zadanie 
62.249 zł. 

Adaptacja strychu na sale lekcyjne  
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (dokumentacja) 

W 2020r. opracowano ekspertyzę budowlaną, konstrukcyjną strychu budynku ZPSWR w Cieszynie.  

Z uwagi na brak możliwości pozyskania w 2020 r. dofinansowania na realizację zadania, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu z dnia 
22.12.2020 r. czasowo wstrzymano się ze zleceniem wykonania projektu przedmiotowej adaptacji. W 2020r. wydatkowano na zadanie 8.487 zł. 
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Modernizacja internatu Zespołu Szkół w Cieszynie (dokumentacja) 

W 2020 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu i przebudowy pomieszczeń II i III piętra 
w  budynku Internatu Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego przy ul. Kraszewskiego 11 w Cieszynie. W 2020r. wydatkowano na zadanie 36.578,99 zł. 

Remont podłogi w pracowni technologii i wielkości fizycznych (sala nr 30)  
w ZST w Cieszynie 

W ramach zadania w 2020 r. wykonano remont podłogi w pracowni technologii i wielkości fizycznych (sala nr 30) w ZST w Cieszynie. 

Zakres prac obejmował: usunięcie fragmentów zniszczonej, pomarszczonej i uszkodzonej wykładziny oraz jej utylizację, ustabilizowanie 
poluzowanych podkładów w postaci płyt (kołkowanie wkrętami), naprawę podłoża, uzupełnienie ubytków, zerwanie cokołów, położenie nowej 
wykładziny obiektowej rulonowej PVC wraz z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm (w tym klejenie wykładziny i spawanie połączeń). 

W 2020r. wydatkowano na zadanie 9.573,09 zł. 

Wykonanie, dostawa i montaż poręczy i podestów podjazdowych dla wózków inwalidzkich w wybranych szkołach Powiatu 
Cieszyńskiego 

W ramach zadania w 2020 r. poniesiono koszt wykonania dostawy i montażu poręczy w budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 
w  klatce schodowej oraz podestów i podjazdowych dla wózków inwalidzkich w wybranych szkołach Powiatu Cieszyńskiego. 

Zakres prac obejmował: wykonanie drewnianej poręczy w klatce schodowej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. 
A.  Osuchowskiego w Cieszynie z I piętra na II piętro oraz podestów podjazdowych dla wózków inwalidzkich, w technologii drewnianej lub 
metalowej, przenośnych o lekkiej konstrukcji, z ogranicznikami krawędziowymi w następujących szkołach: ZSB im. Grota-Roweckiego 
(Budowlanka), I LO im. Osuchowskiego, II LO im. Kopernika. 

W 2020r. wydatkowano na zadanie 5.600 zł. 

  1.3.5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Powiat Cieszyński co roku przekazuje środki na dofinansowanie i dokształcanie nauczycieli na podstawie złożonych wniosków przez 
dyrektorów jednostek. Na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2020r. wydatkowano kwotę 177 822,48 zł. 

Na kształcenie specjalne, doskonalenie metod pracy i uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 
wydatkowano kwotę 57 359 zł. Dokształcanie na studiach podyplomowych podjęło 35 nauczycieli na kierunkach: matematyka i informatyka, 
historia, socjoterapia, surdopedagogika, grafika komputerowa i multimedia, dietetyka kliniczna, turystyka i hotelarstwo, filologia angielska, 
automatyka i sterowanie, logopedia. W roku 2020 znaczna część środków przeznaczono na kształcenie w tematyce prowadzenia nauczania na 
odległość, współpracy z rodzicami w dobie pandemii, motywowania uczniów w zdalnym nauczaniu czy też technicznej obsługi – Platformy Microsoft, 
Platformy Teams, Platformy Classroom.  
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CEL OPERACYJNY 1.4.  

Racjonalizacja sieci oraz kierunków 
kształcenia dostosowanego do potrzeb 

zrównoważonego rozwoju regionu 

Projekty: 

1.4.2. Współpraca środowisk oświatowych, gospodarczych i społecznych w  określaniu 
kierunków kształcenia w regionie i możliwości praktyk zawodowych 

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie im. Płk. Gwidona Langera odpisał umowę patronacką o współpracy pomiędzy Szkołą a firmą MDM. 
NT sp. z o.o. w Bielsku-Białej. 

 Projekty: 

1.4.3. Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego dla potrzeb edukacji zawodowej 

Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą, realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Poddziałanie: 11.2.3. 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego Wartość całkowita: 569.310,00 zł; dofinansowanie z UE - EFS: 483 913,50 zł oraz z budżetu państwa 56 91,00 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. 

Okres realizacji: 09.2020 r. -09.2022 r. 

 Projekty: 

1.4.4. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku: 

Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 oraz z budżetu państwa: 266.650,73 zł. 

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 308 uczniów z 8 
szkół/placówek kształcących w ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy zawodach, w tym 92 osób weźmie udział w stażach/praktykach 
zawodowych u pracodawców. 

Okres realizacji: 10.2019 r. - 12.2021 r. 
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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). 

Okres realizacji: 12.2019 r.-10.2021 r. 

Ponadto Powiat Cieszyński, jako organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala nowe zawody, w których kształci szkoła. 
Następuje to po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami 
rynku pracy oraz po nawiązaniu przez szkołę współpracy z pracodawcą, którego działalność jest związana z danym zawodem lub branżą. 

CEL OPERACYJNY 1.7.  

Rozwój edukacji i dokształcania 
dorosłych w powiecie cieszyńskim 

Projekty: 

1.7.1. Aktywna polityka informacyjna mająca na celu rozbudzanie wśród dorosłych wiadomości 
potrzeby dokształcania się 

Informacja na temat możliwości dokształcania się przez dorosłych umieszczana jest na stronie internetowej szkół, Powiatu Cieszyńskiego, 
w lokalnej prasie oraz na portalu śląska cieszyńskiego.  

 Projekty: 

1.7.3. Organizacja kursów dokształcających dla dorosłych 

W szkołach ponadpodstawowych organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe kierowane do osób dorosłych, którzy są zainteresowani 
uzupełnieniem swojego wykształcenia, udoskonaleniem swoich umiejętności zawodowych, zdobyciem nowego zawodu bądź wspomóc rozwój 
swojej kariery zawodowej. 

W 2020/2021 roku prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy: ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej. 
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DOMENA TURYSTYKA, PROMOCJA, SPORT I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

CEL STRATEGICZNY 1. 

STWORZENIE Z TURYSTYKI ISTOTNEJ GAŁĘZI ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

CEL OPERACYJNY 1.2 

Stworzenie całościowej, unikatowej 
i atrakcyjnej oferty turystycznej dla 

Powiatu Cieszyńskiego 

Projekty: 

1.2.5 Wspieranie rozwoju turystyki rekreacyjnej,  w tym rodzinnej (szlaki piesze, ścieżki 
rowerowe, parki rozrywki, itd.) : 

Opracowanie i wydanie ulotek zawierających propozycje jednodniowych wycieczek po Śląsku Cieszyńskim – „Podróż za jeden dzień” - 
4.000zł; 

Przygotowanie materiału video z przebiegu wybranych tras rowerowych i umieszczenie filmów na stronie cieszynskie.travel oraz na portalu 
trassy.pl – 7.000 zł; 

Przeprowadzenie wspólnie z PTTK o/Beskid Śląski akcji „Rowerem dookoła Śląska Cieszyńskiego” – 1.800 zł ; 

Utrzymanie szlaków turystycznych w rejonie działalności oddziału PTTK Cieszyn – 8 140 zł. 

CEL OPERACYJNY 1.4 

Przygotowanie i wprowadzenie 
systemu instytucji i ludzi do 
profesjonalnej obsługi ruchu 

turystycznego Śląska Cieszyńskiego 

Projekty: 

1.4.4 Wspieranie systemu informacji turystycznej Śląska Cieszyńskiego 

Przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych do punktów informacji turystycznej wchodzących w skład Śląskiego Systemu 
Informacji Turystycznej; 

Prowadzenie portalu cieszynskie.travel, który zawiera kompleksową informację o atrakcjach oraz wydarzeniach z regionu Śląska 
Cieszyńskiego; 

Prowadzenie profilu FB Śląsk Cieszyński który skierowany jest przede wszystkim do potencjalnych turystów. 
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CEL STRATEGICZNY 2. 

WYKORZYSTANIE PROMOCJI JAKO WAŻNEGO NARZĘDZIA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ TURYSTYKI 

CEL OPERACYJNY 2.2 

Współpraca między samorządami 
terytorialnymi, podmiotami 

gospodarczymi i organizacjami 
pozarządowymi w promocji regionu 

Projekty: 

2.2.2 Wspieranie promocji turystycznej gmin Śląska Cieszyńskiego 

Prowadzenie stoiska promocyjnego Śląska Cieszyńskiego na targach turystycznych i eventach – w czasie tych wydarzeń dystrybuowane są również 
materiały przygotowane przez poszczególne gminy; 

Przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych do Punktów Informacji Turystycznej prowadzonych przez samorządy gminne. 

CEL STRATEGICZNY 4. 

ROZWÓJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO JAKO WAŻNEGO ELEMENTU HARMONIJNEGO ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 

CEL OPERACYJNY 4.1 

Wspieranie organizacji 
pozarządowych 

Projekty: 

4.1.2 Zlecanie do wykonania organizacjom pozarządowym zadań z zakresu administracji 
publicznej 

Zadania zlecono organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert w poniższych sferach 
pożytku publicznego: 

 „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, 
 „wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, 
 „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, 
 „udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa”, 
 „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”, 
 „ochrony i promocji zdrowia”, 
 „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, 
 „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, 
 „turystyki i krajoznawstwa”, 
 „działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy”. 
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W konkursie na wspieranie zadań koordynowanym przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych dofinansowano 
53 zadania na łączną kwotę 178 831 zł. Natomiast na zadania zlecone w trybie pozakonkursowym zlecono 6 zadań, których łączna kwota dotacji 
wyniosła 23 895 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy naszej jednostki samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym, zawiera 
Sprawozdanie, za rok miniony, z realizacji  „Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

Projekty: 

4.1.3 Konsultacje z sektorem pozarządowym i tworzenie zespołów doradczych z udziałem 
organizacji pozarządowych i mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 

Funkcjonują dwa powiatowe zespoły o charakterze doradczym, w których zasiadają przedstawiciele sektora pozarządowego: 

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – organ opiniująco-doradczy Starosty działający w zakresie osób 
niepełnosprawnych, powołany Zarządzeniem nr WO.120.30.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 04.06.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 
WO.120.66.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu; 

 Powiatowa Rada Rynku Pracy – organ opiniująco-doradczy Starosty w sprawach polityki rynku pracy, powołany Zarządzeniem nr 
WO.120.42.2016 Starosty Cieszyńskiego z dnia 14.12.2016 r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.65.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 
21.11.2018 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Cieszynie; 

 

 

DOMENA KULTURA 

CEL STRATEGICZNY 1. 

UMOŻLIWIENIE POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO KULTURY MIESZKAŃCOM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO  
ORAZ EDUKACJI REGIONALNEJ, ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ 

CEL OPERACYJNY 1.1. 

Wspieranie tworzenia i realizacji programów 
edukacji kulturalnej i artystycznej 

Projekty:  

1.1.2. Wspieranie współpracy i działań instytucji kultury, organizacji 
pozarządowych i szkół 

Powiat Cieszyński co roku wspiera działania instytucji kultury, organizacji pozarządowych i szkół m.in. w ramach otwartego konkursu ofert 
współorganizując m.in. festiwale, wystawy, wydawnictwa, konkursy, imprezy kulturalne. Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 
64 400 zł. 
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Powiat  wspiera także konkursy o charakterze regionalnym, na które przeznaczono łącznie 3 289 zł, oraz zorganizował wystawy związane z 100 
rocznicą urodzin Jana Pawła II i 25 -leciem jego wizyty w Skoczowie. Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 3 826 zł 

 Projekty: 

1.1.3. Wspieranie ofert o uznanym, wysokim poziomie artystycznym dla 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 

W 2020 r. Powiat Cieszyński współpracował przy organizacji: 

- Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy- na realizację zadania przeznaczono  środki w wysokości 10 000 zł.   

- Uroczystości Ullmanowskich- na realizację zadania przekazano środki w wysokości 2 000 zł. 

CEL STRATEGICZNY 2. 

ZACHOWANIE I KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI ORAZ OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 

CEL OPERACYJNY 2.2. 

Propagowanie idei ochrony dziedzictwa 
kulturowego  

Projekty: 

2.2.2. Oznaczenie obiektów zabytkowych 

Promocja dziedzictwa narodowego oraz informacja o wartości historycznej danego budynku poprzez oznakowanie 100 kolejnych obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 9 225 zł. 

 Projekty: 

2.2.4. Wspieranie badań regionalnych w zakresie dziedzictwa kulturowego 

Wspieranie przez Powiat Cieszyński kontynuacji projektu pn. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno – architektoniczne 
1941 – 2017”. Wyniki przeprowadzonych badań oraz opis dziejów rotundy od jej powstania do czasów współczesnych opisuje powstała w ramach 
projektu monografia. Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 12 100 zł. 
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CEL STRATEGICZNY 3. 

IDENTYFIKACJA I PROMOCJA CHARAKTERYSTYCZNYCH WALORÓW KULTUROWYCH ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 

CEL OPERACYJNY 3.2. 

Promocja walorów kulturowych Śląska 
Cieszyńskiego 

Projekty: 

3.2.1. Wspieranie i wydawanie wydawnictw literackich i fonograficznych 

W 2020 r. Powiat Cieszyński był wydawcą 3 pozycji literackich: „Książę cieszyński Przemysław Noszak (*1332-1336+1410). Wielki pan 
małego księstwa.” autorstwa I. Panica; „Drogi mapom wydarte” autorstwa S. Hadyny; publikacji poświęconej przemówieniom Papieża Jana Pawła II 
w Skoczowie oraz reprint publikacji autorstwa ks. T. Czaputy dot. Bł. Jana Sarkandra oraz 1 wydawnictwa fonograficznego pn. „Cantus fidei in organis 
traditus” z muzyką Karola i Adama Hławiczków. 

 Projekty: 

3.2.3. Przekazywanie informacji o wyjątkowych walorach Śląska Cieszyńskiego 

3.2.3.1. Prowadzenie strony internetowej cieszynskie.travel oraz profilu Śląsk Cieszyński na facebooku, nastawionych na promowanie oraz 
przekazywanie jego odbiorcom ciekawych informacji dotyczących, podań i legend, imprez kulturalnych, tradycyjnych potraw , instytucji kultury 
i walorów przyrodniczych z naszego regionu. 
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DOMENA OCHRONA ŚRODOWISKA 

CEL STRATEGICZNY 1. 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO.  
ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI POWIATU CIESZYŃSKIEGO JAKO MIEJSCA OSIEDLANIA SIĘ I LOKOWANIA INWESTYCJI 

CEL OPERACYJNY 1.4. 

Współdziałanie samorządów w dążeniu do 
osiągnięcia standardów jakości środowiska 

Projekty: 

1.4.1. Ograniczanie niskiej emisji w oparciu o Program ochrony powietrza dla stref 
województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy 
substancji w powietrzu 

W 2020r. Powiat Cieszyński zrealizował następujące inwestycje dotyczące ograniczenia niskiej emisji: 

Modernizacja elewacji budynku II LO im. M. Kopernika w Cieszynie (koszty niekwalifikowalne w ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków użyteczności…”) - kontynuacja 

W 2020 r. kontynuowano zadanie na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą w 2019 r.  

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania, roboty murarskie – naprawy i 
uzupełnienia, roboty blacharsko-dekarskie (wymiana obróbek blacharskich), uzupełnienie i wykonanie tynków zewnętrznych, roboty malarskie, 
renowację detali architektonicznych, renowację kamiennego cokołu, roboty remontowe, w tym wymianę instalacji odgromowej, wymianę daszków 
nad schodami i wejściami do budynku, renowację bramy zewnętrznej. 

W 2020 r. wydatkowano na zadanie 977.048,01 zł. 

Zadanie realizowane było pod nadzorem inwestorskim w branży budowlanej i autorskim. 

Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie 

W 2020 r. zakończono realizację zadania związanego z wykonaniem docieplenia elewacji zewnętrznych Zespołu Szkół Budowlanych 
w  Cieszynie. 

Zakres robót obejmował: naprawę ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie 
podłoża do malowania, oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca, docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. 
Dominikańskiego) poprzez pomalowanie farbą termoceramiczną, docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem 
z  wykonaniem tynku cienkowarstwowego, zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych oraz wymianę 
drewnianej podbitki w przybudówce nad biblioteką, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymianę żaluzji wentylacyjnych 
na elewacjach oraz drzwiczek rewizyjnych metalowych do piwnicy, wymianę instalacji odgromowej zewnętrznej. 
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Zadanie realizowane było pod nadzorem inwestorskim w branży budowlanej. 

W 2020 r. wydatkowano na zadanie 365.696 zł ( w tym: budżet 2020r.: 12.622 zł + wydatki niewygasające: 353.074 zł). 

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu  
i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) 

W lipcu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. W ramach zadania zaplanowano termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie wraz 
z  wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowaniem pomp ciepła. 

W 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszt opracowania: 

 projektu instalacji oświetleniowej LED oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej z analizą ryzyka oraz 
projektem konstrukcyjnym montażu paneli fotowoltaicznych wraz z opinią techniczną dot. wytrzymałości dachu budynku w hali 
sportowej ZST w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48, 

 uproszczonego projektu odtworzenia instalacji odgromowej oraz dokumentacji projektowo.- kosztorysowej instalacji 
fotowoltaicznej z analizą ryzyka oraz projektem konstrukcyjnym montażu paneli fotowoltaicznych wraz z opinią techniczną dot. 
wytrzymałości dachu dla budynku ZST w Ustroniu, 

 kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz przedmiaru dla projektu wzmocnienia dachu części dydaktycznej budynku 
ZST w Ustroniu oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. termomodernizacji budynku ZST w Ustroniu oraz budynku sali 
gimnastycznej przy ZST w Cieszynie. 

 audytów i studium wykonalności dla w/w zadania oraz koszt zlecenia usługi podjęcia funkcji kierownika budowy i inspektora 
nadzoru nad robotami budowlanymi dot. termomodernizacji budynku ZST w Ustroniu. 

W 2020 r. wydatkowano na zadanie 45.734,95 zł. 

Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznych na PDPS w Pogórzu i PDPS Feniks Skoczów 

W ramach zadania  w 2020 r. poniesiono koszt przeprowadzenia inwentaryzacji instalacji fotowoltaicznych na PDPS w Pogórzu i PDPS Feniks 
Skoczów oraz wykonanie schematów instalacji w celu zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja. 

W 2020r. wydatkowano na zadanie 4.305 zł. 
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 Projekty: 

1.4.5. Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w oparciu 
o plany urządzania lasu 

Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów powiatu cieszyńskiego odbywa się w oparciu o plany urządzenia lasów 
(w przypadku lasów państwowych znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe), uproszczone plany 
urządzenia lasów (w przypadku lasów prywatnych i wspólnot gruntowych – w 2020r. lasy te zlokalizowane na terenie wszystkich 12 gmin powiatu 
objęte były uproszczonymi planami urządzenia lasu opracowanymi na zlecenie Starosty Cieszyńskiego) oraz inwentaryzacji stanu lasu (w przypadku 
lasów pozostałych właścicieli). 

 Projekty: 

1.4.6. Wspieranie działań zmierzających do odtwarzania i zachowania 
bio i georóżnorodności, w tym gatunków rodzimych 

Działania zmierzające do odnawiania lasów z zachowaniem bioróżnorodności zaplanowane są w opracowanych na zlecenie Starosty 
Cieszyńskiego uproszczonych planach urządzenia lasu, które do odnowień powierzchni leśnych przewidują wprowadzanie zróżnicowanych 
gatunków rodzimych. 

Wydając zezwolenia na usunięcie drzew w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody, do nasadzeń zastępczych wyznaczane są 
wyłącznie gatunki rodzime drzew i krzewów różnych gatunków, w celu zachowania bioróżnorodności.  

 Projekty: 

1.4.7. Tworzenie i realizacja programów ochrony środowiska 

Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i 
przyrody na szczeblu powiatowym jest Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr 
XXXII/201/17 z dnia 30 maja 2017 r. Dokument ten jest jednym z narzędzi umożliwiających prowadzenie polityki ochrony środowiska stwarzającej 
warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

CEL OPERACYJNY 1.7. 

Poprawa wizerunku  
i ładu przestrzennego powiatu 

Projekty: 

1.7.3. Kształtowanie przestrzeni zieleni urządzonej oraz terenów rekreacji 

Wydając zezwolenia na usunięcie drzew Starosta Cieszyński zobowiązuje wnioskodawców do wykonywania nasadzeń zastępczych 
np. w formie szpalerów przydrożnych, uzupełnienia drzewostanów parkowych czy wykonania nasadzeń na terenach rekreacji w celu poprawy 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych przestrzeni publicznej.  
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DOMENA  PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

CEL STRATEGICZNY 2. 

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

CEL OPERACYJNY 2.1  

Świadczenie usług medycznych na wysokim 

poziomie, w szerokim zakresie i z 

powszechną ich dostępnością 

Projekty: 

2.1.1 Realizacja projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości 

i dostępności świadczeń medycznych przez ZZOZ w Cieszynie,  w tym: 

2.1.1.1 Uruchomienie w ZZOZ w Cieszynie kompleksu leczenia chorób płuc i chorób zakaźnych, oraz realizacja programów wczesnego 

wykrywania przewlekłych chorób układu oddechowego  

Pawilon III oddano do użytkowania 01.12.2020 r. Zadanie zrealizowano za środki, które Powiat przekazał w roku 2019 w wysokości 

12.000.000 zł (w tym 6.000.000 zł pochodziło z pomocy finansowej Samorządu Województwa Śląskiego). Dotacja została przeznaczona na realizację 

inwestycji pt. „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”.  

Inwestycja objęła swoim zakresem roboty budowlane w budynku Pawilonu III i zakup wyposażenia  dla oddziałów: obserwacyjno-zakaźnego 

oraz gruźlicy i chorób płuc, a także powiązanych z nimi poradni specjalistycznych, również umiejscowionych w budynku. 

Realizacja inwestycji pozwoliła na: 

 uruchomienie i wyposażenie 10 sal chorych (w tym 3 sale jednoosobowych – izolatek), z dojściem do łóżka z 3 stron, wyposażonych w węzły 
sanitarne oraz śluzy umywalkowo-fartuchowe, spowodowało to przeniesienie Oddziału obserwacyjno-zakaźnego z lokalizacji tymczasowej 
do lokalizacji docelowej, 

 uruchomienie i wyposażenie 15 sal chorych (w tym 1 sala jednoosobowa), z dojściem do łóżka z 3 stron, wyposażonych w węzły sanitarne 
oraz śluzy umywalkowo-fartuchowe, spowodowało to przeniesienie Oddziału gruźlicy i chorób płuc z lokalizacji tymczasowej do lokalizacji 
docelowej,  

 przeniesienie obu Poradni do nowej lokalizacji, 
 uruchomienie zakaźnej Izby Przyjęć. 

Dzięki realizacji inwestycji możliwe jest leczenie pacjentów wymagających izolacji w jednej izolatce, tzn. pacjent jest  przyjęty i wypisany 

z  tej samej izolatki. Ta zasada wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Zdecydowanie poprawiła się jakość opieki i komfort 
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pacjenta oraz ergonomia pracy personelu medycznego. Możliwa będzie równoczesna hospitalizacja większej ilości chorych wymagających izolacji. 

W nowej lokalizacji jest zdecydowanie szerszy dostęp do nowych metod diagnostycznych. 

Inwestycja umożliwiła prowadzenie w trybie ambulatoryjnym pełnej diagnostyki i leczenia wirusowych zapaleń wątroby. ZZOZ planuje 

uruchomienie poradnictwa w zakresie szczepień, oraz odciążenie SOR-u z prowadzenia szczepień przeciwko wściekliźnie, co zapewni pacjentowi 

przyjęcie w zdecydowanie krótszym czasie, a także ambulatoryjnego systemu konsultacji leczenia trudnych zakażeń np. ran czy dróg moczowych. 

2.1.1.2 Uruchomienie w ZZOZ w Cieszynie:  

 Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 
 Poradni, Oddziału Dziennego, Oddziału Całodobowego Leczenia Nerwic; 
 Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych tzw. „detoks”; 
 Ośrodka opieki krótkoterminowej dla seniorów. 

W roku 2020 w dalszym ciągu prowadzono  z przedstawicielami gmin Powiatu Cieszyńskiego rozmowy odnośnie konieczności uruchomienia 
Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, sygnalizując narastający problem  w zakresie pogarszania się stanu psychicznego tej grupy. 
Trudny okres pandemii obnażył stan opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w całym kraju, co wpłynęło na  przyspieszenie działań związanych 
z  koniecznością zapewnienia opieki w tym zakresie. ZZOZ zwrócił jednocześnie uwagę  na problem, jakim jest brak na terenie Województwa 
Śląskiego specjalistów – psychiatrów i psychologów dzieci i młodzieży.  

Projekt dotyczący utworzenia poradni, oddziału dziennego i całodobowego leczenia nerwic oraz oddziału detoksykacyjnego został 

zawieszony. Budynek, w którym planowano  uruchomić ww. działania został w całości przeznaczony na potrzeby części ambulatoryjnej CZP. Trwa 

remont Pawilonu IV i po jego ukończeniu w budynku zostaną umiejscowione: poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, oddział dzienny 

psychiatryczny i zespół leczenia środowiskowego.  

2.1.1.3 Wspieranie inicjatywy powstania i uruchomienia hospicjum w celu zapewnienie kompleksowej opieki dla pacjentów 

onkologicznych 

ZZOZ w Cieszynie kilkukrotnie występował z inicjatywą budowy hospicjum stacjonarnego zabezpieczającego potrzeby pacjentów 

terminalnych z terenu Powiatu Cieszyńskiego. Brak środków z dotacji zewnętrznych na taki cel oraz pogarszająca się sytuacja finansowa szpitala, 

spowodowała, że projekt ten został zawieszony.  
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2.1.1.4 Poprawa jakości usług przez doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny, zgodnie z priorytetami regionalnej polityki 

zdrowotnej dla województwa śląskiego 

ZZOZ w Cieszynie złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 10.1. Wniosek uzyskał 

pozytywna ocenę, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe w konkursie nie został wybrany do dofinansowania. W lipcu 2019 r. Śląski Urząd 

Marszałkowski wystąpił z propozycją przyznania środków na realizację projektu, w niepełnej wysokości w stosunku do wnioskowanej kwoty, co 

zostało zaakceptowane przez Szpital, niestety  pandemia i przesunięcie wszystkich pozostałych w działaniu 10.1 środków na działanie antycovidowe 

spowodowały, że temat został zawieszony. Część sprzętu planowanego do zakupu w ramach powyższego projektu, jako sprzęt niezbędny do 

diagnozowania i leczenia COVID-19, została zakupiona z darowizn i dotacji przeznaczonych na zapobieganie i zwalczanie COVID-19.  

Do realizacji pozostały zakupy związane głównie z rozwojem małoinwazyjnych technik chirurgicznych leczenia schorzeń układu 

pokarmowego, układu moczowo-płciowego oraz narządu ruchu czy opieką nad pacjentem po udarze oraz wymianą zużytego wyposażenia 

oddziałów (m.in. łóżka, szafki przyłóżkowe, wózki do opieki pielęgniarskiej). 

 
2.1.2 Utrzymanie sprawnie funkcjonującego systemu ratownictwa medycznego 

2.1.2.1 Stała wymiana sprzętu i doposażanie SOR i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego 

Dzięki realizacji dwóch projektów dofinansowanych w ramach POiIŚ, Szpitalny Oddział Ratunkowy w ZZOZ w Cieszynie jest jednym z lepiej 

wyposażonych oddziałów na Śląsku. Aktualnie dysponuje on nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem przeznaczonym do ratowania życia. W tej 

chwili w oddziale został zainstalowany system TOPSOR, który ma usprawnić obsługę pacjentów przychodzących i dowożonych do SOR. Kolejnym 

etapem jest integracja systemu z HIS (szpitalny system informatyczny). 

 2.1.3 Wspieranie działalności placówek leczniczo-opiekuńczych oraz placówek 

zajmujących się realizacją usług zdrowotnych i społecznych zapobiegających wykluczeniu 

Na początku 2020 r. zostały nawiązane trójstronne rozmowy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, Diakonią Kościoła Luterańskiego i ZZOZ 

w  Cieszynie dot. remontu budynku Pawilonu II i utworzenia na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 

z pododdziałem dla pacjentów psychiatrycznych. Szacowana liczba miejsc maksymalnie 50, w tym 10 dla pacjentów psychiatrycznych. Działanie to 

miałoby być prowadzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W lutym 2020 r. ZZOZ w Cieszynie przekazał Powiatowi (jako właścicielowi 

szpitala i stronie publicznej partnerstwa) propozycje ramową współpracy. 
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 2.1.4.Wspieranie rozwoju i funkcjonowania cyfrowych usług publicznych w zakresie 

e-zdrowie 

ZZOZ w Cieszynie jest zobowiązany do realizacji świadczonych przez siebie usług publicznych, w tym do prowadzenia elektronicznej 

dokumentacji medycznej, w formie cyfrowej. Rozwój technik informacyjno-komunikacyjnych wiąże się z koniecznością ciągłego inwestowania 

w  sprzęt i infrastrukturę. 

CEL OPERACYJNY 2.2  

Stworzenie warunków dla pozyskania 

wysoko kwalifikowanej kadry medycznej 

oraz podnoszenie jej kwalifikacji 

Projekty: 

2.2.1. Wsparcie zwiększenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych, 

szczególnie w zakresie chorób układ krążenia, chorób nowotworowych, chorób i 

zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób 

układu oddechowego 

Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. w wysokości 23.664,00 zł na sfinansowanie kształcenia ustawicznego 

pracowników ZZOZ w Cieszynie.  Środki zostały przeznaczone na kursy i szkolenia pracowników medycznych zatrudnionych w ZZOZ w Cieszynie. 

 

DOMENA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

CEL STRATEGICZNY 1. 

DOSTOSOWANIE FORM UDZIELANEGO WSPARCIA DO RZECZYWISTYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

CEL OPERACYJNY 1.1  

Efektywny system pomocy społecznej  

Projekty: 

1.1.1 Monitorowanie istniejącej sieci domów pomocy społecznej,  w tym: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi ciągły monitoring sieci domów pomocy społecznej. W związku ze zgłaszanymi problemami 

kadrowymi w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz osiągnięciem pełnoletności przez wszystkich mieszkańców Powiat 

Cieszyński podjął decyzję o restrukturyzacji tej placówki. Na wniosek Zarządu Powiatu Wojewoda  wyraził zgodę na zmniejszenie liczby miejsc ze 

120 do 102  oraz likwidację profilu dla dzieci i młodzieży. Placówka jest w trakcie wprowadzenia w/w zmian. 



Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2020 

45 | S t r o n a  

 1.1.2. Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej świadczącej usługi 

terapeutyczne, poradnictwa  specjalistycznego i konsultacji, w tym: 

W 2020r. Powiat Cieszyński zrealizował następujące inwestycje dotyczące modernizacji obiektów pomocy społecznej: 

Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn 

W ramach zadania w 2020 r. poniesiono koszt opracowania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz koszt remontu utwardzenia terenu 

wokół budynku Domu Dziecka w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 2 – etap I – zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu Dziecka w 

Cieszynie. 

Zakres prac obejmował: remont dojścia, wjazdu i podestu wejściowego do budynku, uzupełnienie ubytków w schodach wejściowych do 

budynku (od ul. Kraszewskiego), wykonanie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących, remont istniejącego chodnika z prawej strony 

budynku, wykonanie nowego chodnika (pomiędzy wejściem głównym, a zapleczem kuchennym), remont krawężników przy bramie wjazdowej.  

W 2020r. wydatkowano na zadanie 45.861 zł. 

Przeniesienie filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie  

do internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła 

W 2020 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, weryfikacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykonania 

robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń parteru internatu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle przy 

ul. Władysława Reymonta 2, na potrzeby przeniesienia placówki Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie – Domu Dziecka w Międzyświeciu – Zespołu 

Mieszkań w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 54”. (Roboty budowlane zakończono  w I kwartale  2021 r.) 

Zakres wykonanych prac w 2020 r. obejmował: demontaż schodów wejściowych oraz wybudowanie nowych, częściowe wykonanie 

obudowanych schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, wybudowanie nowych ścianek działowych, wykonanie nadproży, zmianę lokalizacji otworów 

drzwiowych i zamurowania istniejących otworów, montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej, 

częściowe wykonanie robót wykończeniowych (w tym: podłóg, uzupełnień tynków, malowanie ścian i sufitów), wykonanie utwardzeń przy budynku 

z kostki brukowej oraz z grysu kamiennego, wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych, w tym: instalacja oświetlenia podstawowego 

i  ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, ochrona od porażeń prądem elektrycznym, instalacja okablowania strukturalnego, częściowe 

wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, w tym wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, hydrantów wewnętrznych oraz kanalizacji sanitarnej 

dla nowego układu funkcjonalnego przebudowywanej części budynku, częściowe wykonanie instalacji c.o. (w projektowanej kuchni), przeniesienie 

istniejącego urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu z istniejącej kotłowni na zewnątrz budynku. 

Prace realizowane są pod nadzorem inwestorskim w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
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Dodatkowo, w ramach zadania w 2020 r. poniesiono koszt wymiany skorodowanych 4 pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych wraz 

z  podejściami kanalizacyjnymi w poziomie parteru budynku internatu ZSGH w Wiśle oraz koszt montażu wodomierza (podlicznika) na odrębnej 

instalacji wody zimnej, zasilającej część parteru budynku internatu, przeznaczoną na Dom Dziecka. 

W grudniu w ramach zadania dokonano odbioru dostawy mebli wraz ze sprzętem AGD dla nowo utworzonego Domu Dziecka w budynku 

internatu ZSGH w Wiśle (montaż mebli został przesunięty na 2021r. z uwagi na przedłużające się roboty budowlane w obiekcie). 

W 2020r. wydatkowano na zadanie 297.429,26 zł.  

Środki na dalszą realizację zadania, nadzory oraz montaż mebli zabezpieczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 r. – łącznie: 194.223,00 zł. 

Zawnioskowano o zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w tym niepełnosprawnych intelektualnie). Zwiększono liczbę miejsc o 10 w Centrum Aktywności TON w Ustroniu. 

Zawnioskowano o środki finansowe na rozwój i modernizację środowiskowych domów samopomocy. Pozyskano środki finansowe 

na prace remontowe w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Cieszynie oraz na modernizację pomieszczenia w Centrum Aktywności TON. 

CEL OPERACYJNY 1.2  

Podniesienie jakości usług świadczonych na 

rzecz mieszkańców powiatu cieszyńskiego  

Projekty: 

1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr pomocowych jednostek organizacyjnych 

Pracownicy jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej stale podnosili swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, 

kursach, warsztatach i konferencjach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną znaczna część szkoleń odbywała się on – line. 

 1.2.2. Współpraca z sektorem rządowym, samorządowym i pozarządowym działającym w 

zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji 

społecznej 

W celu realizacji projektu prowadzono współpracę pozafinansową w zakresie obejmującym: 

 udzielanie pomocy merytorycznej dotyczącej pozyskiwania środków z budżetu Powiatu lub PFRON i rozliczania się z otrzymanych dotacji, 
merytoryczne wsparcie z zakresu zadań realizowanych przez organizacje, 

 promowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez wywieszanie plakatów na tablicy informacyjnej, umożliwienie organizacjom 
rozpowszechnianie ulotek promujących organizacje i zadania przez nie realizowane oraz ulotek dotyczących przekazywania na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 1% podatku, 

 współorganizacja IX Konferencji Interdyscyplinarnej „Przemoc domowa – mity i rzeczywistość” ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem” w Cieszynie w ramach prowadzonego Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,  
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 współpraca ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie w zakresie podjęcia wspólnych ustaleń dotyczących 
współpracy gmin i powiatu w obszarze pomocy społecznej – finansowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie, 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” przy realizacji Kampanii Profilaktycznej „SpokojNIE i bezpieczNIE” 
współfinansowanej ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,  

 działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem nr WO.120.30.2020 Starosty Cieszyńskiego 
z dnia 04.06.2020 r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.66.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.12.2020r. w sprawie uzupełnienia składu – 
4 spotkania, opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez radę powiatu, opiniowanie i konsultowanie Programu Współpracy 
Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w dziedzinie pomocy społecznej, przystąpienia powiatu do realizacji 
programu „Wyrównywania różnic między regionami III” oraz o znaczeniu realizacji zgłoszonych projektów do rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych w regionie, opiniowanie Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON oraz opiniowanie propozycji podziału 
środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz późniejszych przesunięć środków 
pomiędzy poszczególnymi zadaniami; 

Prowadzono również współpracę finansową poprzez: 

 zlecanie prowadzenia 10 zadań na łączną kwotę dotacji 31.562,70 zł organizacjom wyłonionym w otwartym konkursie ofert (środki 
powiatu), 

 zlecanie prowadzenia 5 domów pomocy społecznej – 3.549.871 zł (środki z budżetu państwa), 
 zlecanie prowadzenia powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą – 475.608 zł (225.000 zł środki powiatu, 225.000 

środki pozyskane z Gmin, 25.608 zł środki pozyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej), 
 zlecanie prowadzenia punktu interwencji kryzysowej – 95.000 zł (środki powiatu), 
 zlecanie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków – 477.010,50 zł (środki powiatu), 
 zlecanie prowadzenia 2 środowiskowych domów samopomocy (wraz ze zwiększeniem liczby miejsc oraz pracami remontowymi) – 

1.619.547,75 zł (środki z budżetu państwa), 
 zlecenia realizacji zadania w trybie tzw. „małego grantu” art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie – 7.000 zł 

(środki powiatu), 
 dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 23.120,00 zł (środki PFRON). 
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CEL OPERACYJNY 1.3 

Efektywny system pieczy zastępczej 

Projekty: 

1.3.1. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwijania i wspierania systemu pieczy 

zastępczej 

1.3.2. Promowanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem, w tym dalszy rozwój sieci 

zawodowych rodzin zastępczych 

Prowadzono nabór i szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a istniejące rodziny zastępcze objęte są wsparciem 

koordynatorów rodzinnej zastępczej oraz psychologa, otrzymują także świadczenia w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 9-06-2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto istniejące zawodowe rodziny zastępcze uczestniczyły w szkoleniach oraz w grupie 

wsparcia. 

Powyższe realizowano w ramach zadań własnych powiatu finansowanych z budżetu powiatu. 

 1.3.3. Ewaluacja funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 13.05.2020r. przyjął koncepcję przekształcenia istniejących powiatowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych tj. Domu Dziecka w Cieszynie oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu mająca na celu osiągniecie wymagań 

określonych ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - iż każda placówka może być przeznaczona 

wyłącznie dla 14 wychowanków. Podjęto stosowne Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, aby z dniem 1.01.2021 r. dokonać rozdzielenia 

istniejących 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych na 4 niezależne jednostki budżetowe i tym samym powołano 2 nowe placówki opiekuńczo-

wychowawczej– tj. Dom Dziecka w Dzięgielowie i Dom Dziecka w Wiśle. Dom Dziecka w Cieszynie prowadzić będzie, tak jak dotychczas  obsługę 

obu placówek tj. DD w Cieszynie oraz DD w Dzięgielowie, antologicznie DD w Międzyświeciu prowadzić będzie obsługę administracyjną i księgową 

DD w Wiśle. Powyższe działania są realizowane w ramach budżetu powiatu cieszyńskiego. 

 1.3.4. Wspieranie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej 

Wychowankowie otrzymują pomoc określoną w przepisach ustawy z dnia 9-06-2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizując 

indywidualne plany usamodzielnienia. Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą mają możliwość okresowego pobytu w mieszkaniach 

prowadzonych przez Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych. 
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CEL OPERACYJNY 1.4 

Wzmocnienie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym 

Projekty: 

1.4.1. Kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających kreowaniu środowiska 

przyjaznego osobom niepełnosprawnym 

1.4.2. Integrowanie i inicjowanie działań różnych podmiotów w zakresie wzmacniania 

wsparcia i uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych 

Podjęto następujące działania: 

 udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących ofert pomocy dla osób niepełnosprawnych, 
 konsultowanie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działań dotyczących pomocy dla osób niepełnosprawnych, 
 wspieranie organizacji imprez sportowych, kulturalnych rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych, 
 wpieranie i promowanie działań na rzecz rozwoju wczesnej rehabilitacji, jej kompleksowości i ciągłości. 

 1.4.3. Likwidacja barier dająca możliwość równoprawnego uczestnictwa osobom 

niepełnosprawnym w życiu społecznym 

Podejmowanie działań zwiększających dostęp do technologii informatycznej: 

 realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Obszar B, 
 realizacja dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, 
 realizacja wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. 

Systematyczne usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach i mieszkaniach indywidulanych 

osób niepełnosprawnych poprzez realizację zadania dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych. 

Likwidacja barier transportowych m.in.: poprzez zakup środków transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla  

jednostek organizacyjnych powiatu, gmin, organizacji pozarządowych - realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. 

Realizacja zadań i programów dofinansowanych ze środków PFRON: 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 
 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, 
 likwidacja barier technicznych, 
 realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Obszar A i C, 
 realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 



Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2020 

50 | S t r o n a  

Wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby niepełnosprawnej nad osobą zależną - realizacja 

pilotażowego programu Aktywny samorząd Obszar D. 

Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych podnoszących swoje wykształcenie na poziomie wyższym - realizacja pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” Moduł II. 

CEL OPERACYJNY 1.5 

Tworzenie warunków do pełnego 

uczestnictwa osób starszych w życiu 
społecznym 

Projekty: 

1.5.1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa 

Powiat Cieszyński prowadzi oraz zleca prowadzenie domów pomocy społecznej o profilu dla osób w podeszłym wieku. Organizacje 

działające na rzecz osób starszych mogą składać oferty w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki. 

Osoby starsze będące w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z przemocą w rodzinie mogą skorzystać z interwencji kryzysowej (w 

tym specjalistycznego poradnictwa) świadczonej przez Punkt Interwencji Kryzysowej lub Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie.  

 1.5.2. Aktywizacja i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych 

Na terenie powiatu cieszyńskiego działają organizacje zrzeszające seniorów, w tym Uniwersytety III Wieku (Cieszyn, Skoczów, Istebna, 

Ustroń), Stowarzyszenie Aktywny Senior na Granicy, koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koła Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policyjnych oraz Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Region Cieszyn. 
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DOMENA  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

CEL STRATEGICZNY 1. 

POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

I TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY 

CEL OPERACYJNY 1.3  

Poprawa warunków inwestycyjnych dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Projekty: 

1.3.4 Optymalne wykorzystanie dostępnych instrumentów rynku pracy w tworzeniu 

miejsc pracy: 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)”  w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego [Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty 

pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)] 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni. 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: staże, przyznawanie jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia grupowe, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace 

interwencyjne. 

Projekt jest skierowany do 831 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, zgodnie z kryteriami udziału w projekcie. 

W związku z pandemią Covid-19 w ramach środków finansowych projektu, udzielane jest wsparcie dla pracodawców poprzez 
dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

samozatrudnionych. Wypłata dofinansowania ma na celu ochronę miejsc pracy. 

Łączna wartość projektu: 19 307 139,93 złotych. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe). 
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Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.- 30.06.2021 r. 

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 zostali 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 oraz bony 

zatrudnieniowe. Projekt był skierowany do 654 osób spełniających kryteria udziału. 

W związku z pandemią Covid-19 w ramach środków finansowych projektu, udzielane jest wsparcie dla pracodawców poprzez 

dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

samozatrudnionych i w tym zakresie projekt został wydłużony o 6 miesięcy. Wypłata dofinansowania ma na celu ochronę miejsc pracy. 

Łączna wartość projektu: 11 177 586,66 złotych. 

 

DOMENA  WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 

CEL STRATEGICZNY 1. 

OPTYMALIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ SPRAWNEGO SYSTEMU RUCHU GRANICZNEGO. 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa jakości dróg 

Projekty: 

1.2.1. Przebudowa dróg powiatowych stanowiących połączenia transgraniczne w tym: 

Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T. Projekt 

partnerski realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja wspólnie z partnerami: Žilinský 

samosprávny kraj oraz Gmina Istebna. 

Po stronie Powiatu zadanie obejmowało:  przebudowę 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle 

i infrastrukturą towarzyszącą.  Zakończenie rzeczowe zadania po stronie Powiatu - 10.11.2020 r. Gmina Istebna również zak. w 2020 r. Trwa 

rozliczenie finansowe. Projekt jako całość – termin zakończenia – do  31.10.2021 r. (trwają roboty u Partnera Projektu - ŽSK). 

Wartość całkowita powiatowej części zadania: 18 125 900 zł, w tym dofinasowanie z UE – EFRR: 2 225 312,66 EUR. 

Wartość całkowita całego projektu 5 781 832,54 EUR, w tym dofinansowanie UE: : 4 914 557,65 EUR. 
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Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

Tabela 17 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej rok 2020 
 

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: 

18 125 900 zł, w 

tym 

dofinasowanie z 

UE – EFRR: 

2 225 312,66 EUR 

Zadanie powiatu: 

-przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 

2675S w Wiśle Czarne wraz z 

modernizacją mostu na Wiśle i 

infrastrukturą towarzyszącą 

Zakończenie rzeczowe  zadania po stronie 

Powiatu - 10.11.2020 r. Gmina Istebna 

również zak. w 2020 r. Trwa rozliczenie 

finansowe. 

Projekt jako całość – termin zakończenia – 

do  31.10.2021 r. (trwają roboty u 

Partnera Projektu - ŽSK). 

2. 

DOMENA: 

Ochrona Środowiska 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców powiatu 

cieszyńskiego. 

Zwiększenie atrakcyjności 

powiatu cieszyńskiego 

jako miejsca osiedlania się 

i lokowania inwestycji. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

użyteczności 

publicznej Powiatu 

Cieszyńskiego 

RPO WSL 2014-2020 

Oś Priorytetowa IV 

Poddziałanie 4.3.2. 

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej - RIT 

Wartość 

całkowita: 

8.149.485,33 zł, 

dofinansowanie z 

UE - EFRR: 

6.345.533,99 zł 

-poprawa energetyczna budynków: 

- Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Zawodowego w Bażanowicach: 

termomodernizacja trzech budynków, 

wymiana oświetlenia, okien, drzwi 

zewnętrznych,, wymiana źródła ciepła, 

wymiana instalacji c.o., oraz wykonanie 

gruntowych pomp ciepła 

- I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie: 

wymiana okien, ocieplenie stropu 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

ostatniej kondygnacji, prace 

odtworzeniowe; 

- II LI im. M. Kopernika w Cieszynie: 

wymiana okien wraz z pracami 
odtworzeniowymi tynków, ocieplenie 

ściany, ocieplenie stropu auli, system 

wentylacji mechanicznej oraz elewacja 

budynku; 

- Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. S. 

Grota Roweckiego w Cieszynie: wymiana 

instalacji c.o.; ocieplenie ścian od 

podwórza, ocieplenie ścian frontowych, 

wymiana okien i drzwi 

Realizacja została zakończona 31.05.2020 

r. 

Projekt został rozliczony. 

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. 

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 308 uczniów z 8 

szkół/placówek kształcących w ważnych 

dla lokalnego i regionalnego rynku pracy 

zawodach, w tym 92 osób weźmie udział w 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT 

stażach/praktykach zawodowych u 

pracodawców. 

Okres realizacji: 10.2019 - 12.2021. 

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 szkolnictwa 

zawodowego 

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 

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 

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 

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. 
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Lp. 

 

Domena i 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

 

DOMENA: 

Przedsiębiorczość 

Poprawa warunków 
sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości i 

tworzeniu nowych miejsc 

pracy 

Poddziałanie: 12.2.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego-RIT 

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). 

Okres realizacji: 12.2019-10.2021 
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Zadania planowane do realizacji 

Tabela 18 Zadania planowane do realizacji 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. 

 

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 

2. 

DOMENA: 

Ochrona Środowiska 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców powiatu 

cieszyńskiego. 

zwiększanie 

atrakcyjności powiatu 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku szkoły ZST 

w Ustroniu i hali 

sportowej przy ZST 

w Cieszynie 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IV. 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

4.3. Efektywność 

Wartość 

Projektu: 

7 698 378,48 zł 

w tym 

planowane: 

dofinansowanie 

UE: 

5 855 226,53 zł 

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 powietrza w regionie. Zakres 

inwestycji obejmuje: wymianę stolarki 
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Lp. 

 

 

Cel Strategiczny 

 

Projekt 

 

Program 

 

Wartość 

 

Krótki opis/zakres 

cieszyńskiego jako 

miejsca osiedlania się 

i lokowania inwestycji. 

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 

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. 

 

Planowana realizacja: 2021-2022 
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III REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

Rada Powiatu w roku 2020 podjęła 84 uchwały. Wykonanie 68 z nich powierzono Zarządowi Powiatu. 17 uchwał stanowiących prawo 

miejscowe opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 1 uchwała (nr XXII/195/20) została unieważniona przez organ nadzoru. 

Poniżej przedstawiono zestawienie uchwał, których realizację powierzono Zarządowi Powiatu. 

Tabela 19 Wykonanie uchwał Rady Powiatu 
Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

1. 
XV 

28.01.2020 
XV/134/20 

przekazania środków finansowych dla Policji 
z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia 

w służbie. 

Policji przekazano środki finansowe 
w wysokości 3.000,- zł na nagrodę za osiągnięcia 

w służbie dla zwycięzcy konkursu "Najlepszy 
Dzielnicowy Roku 2019 Powiatu Cieszyńskiego". 

2. 
XV 

28.01.2020 
XV/135/20 

zawarcia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-
Białą porozumienia określającego zasady 

prowadzenia pozaszkolnego punktu 
katechetycznego. 

Porozumienie zawarto w dniu  30 stycznia 
2020 r. Nauka religii prowadzona jest 

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym 
Kościoła Chrześcijan Baptystów 

w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej 
przy ul. 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich 8 

3. 
XV 

28.01.2020 
XV/136/20 

wyrażenia woli przekazania nieruchomości 
położonej w Skoczowie, oznaczonej jako dz. 22/6 

obr. 3 o pow. 1,1518 ha oraz części dz. 22/5 obr. 3 o 
pow. 4,4914 ha. 

W trakcie realizacji – po rozstrzygnięciu 
Zarządu Powiatu, zostało wysłane pismo do 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 

4. 
XV 

28.01.2020 
XV/137/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała została zrealizowana 

5. 
XV 

28.01.2020 
XV/138/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

6. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/143/20 

oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
Powiatu Cieszyńskiego. 

Pozytywnie oceniono stan bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego powiatu cieszyńskiego. 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

7. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/144/20 zmiany Statutu ZZOZ w Cieszynie. Uchwała została zrealizowana 

8. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/145/20 

darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej 
własność powiatu Cieszyńskiego na rzecz Gminy 

Skoczów. 

Uchwała została zrealizowana – akt notarialny 
Rep. A nr 2652/2020 z dnia 15.09.2020 r. 

9. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/146/20 

zawarcia z miastem Ustroń porozumienia 
określającego zasady prowadzenia pozaszkolnego 

punktu katechetycznego. 

Porozumienie zawarto w dniu 27 marca 2020 
roku. Nauka religii prowadzona jest 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 

Rzeczypospolitej Polskiej- w Zborze 
Adwentystycznym w Ustroniu, ul. Długa 49. 

10. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/147/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

11. 
XVI 

25.02.2020 
XVI/148/20 

zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

12. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/149/20 

powołania Rady Społecznej w Cieszyńskim 
Pogotowiu Ratunkowym w Cieszynie 

Uchwała została zrealizowana 

13. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/150/20 

zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej 
w Kończycach Wielkich gm. Hażlach, oznaczonej jako 

dz.393/3 na rzecz Gminy Hażlach 

Uchwała zrealizowana -akt notarialny z dnia 
20.10.2020 r. Rep. A Nt 2153/2020 

14. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/151/20 

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 

Dz. Urz. z 12.05 .2020 poz.3917 

Zmieniono kwotę nagrody z 3.000zł na 4.000zł 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

15. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/152/20 

ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla 
uczniów za szczególne osiągniecia edukacyjne 

Dz. Urz. Z12.05 .2020 poz.3918 

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w 
dniu 9 czerwca 2020 r. dokonał wyboru pięciu 

stypendystów, będących uczniami szkół 
ponadpodstawowych, prowadzonych przez 

Powiat Cieszyński. 

16. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/153/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 
w Cieszynie i włączenia jej do Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej w Cieszynie 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 

17. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/154/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 
w Cieszynie i włączenia jej do Zespołu Szkół 

Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 

18. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/155/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 
w Cieszynie i włączenia jej do Zespołu Szkół 

Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w 
Cieszynie 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 

19. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/156/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w 
Międzyświeciu i włączenia jej do Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 

20. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/157/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Skoczowie i 
włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących w Skoczowie 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 

21. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/158/20 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ustroniu 
i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w 

Ustroniu 

Szkoła została założona, jednak na rok szkolny 
2020/2021 nie udało się przeprowadzić naboru 

do szkoły. 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

22. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/159/20 

nadania Technikum w Ustroniu oraz Branżowej 
Szkole I Stopnia w Ustroniu, wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, imienia Jana 
Jarockiego 

Nadanie imienia związane było z obchodami 70-
lecia ZST w Ustroniu. Z propozycją nadania 

szkole patrona wystąpiła Rada Pedagogiczna. 

23. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/160/20 

powierzenia Miastu Ustroń modernizacji odcinka 
drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu 

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. 

24. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/161/20 

określenia zadań realizowanych w roku 2020 ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

Uchwała została zrealizowana 

25. 
XVII 

5.05.2020 
XVII/162/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

26. 
XVIII 

26.05.2020 
XVIII/166/20 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa 

własności nieruchomości zajętej pod drogę 
powiatową. 

Uchwała zrealizowana - akt notarialny Rep. A. 
1101/2021 z dnia 19.03.2021 r. 

27. 
XVIII 

26.05.2020 
XVIII/167/20 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Określono zasady realizacji obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców 

Powiatu Cieszyńskiego w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

28. 
XVIII 

26.05.2020 
XVIII/168/20 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

29. 
XVIII 

26.05.2020 
XVIII/169/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

30. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/170/20 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek, a także zwalniania od obowiązku 
realizowania takich zajęć oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej. 

Uchwała została zrealizowana 

31. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/171/20 

określenia jednostek budżetowych, które utworzą 
rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich 

przeznaczenia. 
Uchwała została zrealizowana 

32. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/172/20 

zmiany uchwały XXVI/168/16 Rady Powiatu 
Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

33. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/173/20 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 

34. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/174/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

35. 
XIX 

23.06.2020 
XIX/175/20 udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów. 

Udzielono dotacji celowej w wysokości 14.760 zł 
z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu sołectwa Pogórze przy ul. Zamek. 

36. 
XX 

25.08.2020 
XX/176/20 

ustalenia od dnia 1 września 2020 roku planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
cieszyńskiego. 

Uchwała została zrealizowana 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

37. 
XX 

25.08.2020 
XX/177/20 

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych szkół i innych publicznych placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie powiatu 

cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Dz. Urz.  z 31.08. 2020 poz.6224 

Obecnie Powiat Cieszyński jest organem 
dotującym dla 1 publicznej szkoły 

ponadpodstawowej prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż Powiat Cieszyński. 

38. 
XX 

25.08.2020 
XX/178/20 

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i innych niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Dz. Urz. z 31.08. 2020 poz.6225 

Obecnie Powiat Cieszyński jest organem 
dotującym 11 niepublicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz 5 niepublicznych 
placówek. 

39. 
XX 

25.08.2020 
XX/179/20 

utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod 
nazwą: Dom Dziecka w Wiśle. 

Uchwała została zrealizowana 

40. 
XX 

25.08.2020 
XX/180/20 

powierzenia Domowi Dziecka w Międzyświeciu 
obsługi Domu Dziecka w Wiśle. 

Uchwała została zrealizowana 

41. 
XX 

25.08.2020 
XX/181/20 

utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod 
nazwą: Dom Dziecka w Dzięgielowie. 

Uchwała została zrealizowana 

42. 
XX 

25.08.2020 
XX/182/20 

powierzenia Domowi Dziecka w Cieszynie obsługi 
Domu Dziecka w Dzięgielowie. 

Uchwała została zrealizowana 

43. 
XX 

25.08.2020 
XX/183/20 nadania statutu Domu Dziecka w Cieszynie. 

Dz. Urz. z 31.08. 2020 poz.6226 

Uchwała została zrealizowana 

44. 
XX 

25.08.2020 
XX/184/20 nadania statutu Domu Dziecka w Dzięgielowie. 

Dz. Urz. z 31.08. 2020 poz.6227 

Uchwała została zrealizowana 

45. 
XX 

25.08.2020 
XX/185/20 nadania statutu Domu Dziecka w Wiśle. 

Dz. Urz. z 31.08.2020 poz.6228 

Uchwała została zrealizowana 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

46. 
XXI 

29.09.2020 
XXI/189/20 

zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr 
XVII/161/20 z dnia 05 maja 2020r. „ w sprawie 
określenia zadań realizowanych w roku 2020 ze 

środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych”; 

Uchwała została zrealizowana 

47. 
XXI 

29.09.2020 
XXI/190/20 zmiany budżetu Powiatu. Uchwała została zrealizowana 

48. 
XXI 

29.09.2020 
XXI/191/20 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Cieszyńskiego 

Uchwała została zrealizowana 

49. 
XXII 

27.10.2020 
XXII/192/20 

uchylenia uchwały Nr XXIII/147/16 z dnia 27 
września 2016r. w sprawie określenia kierunków 

działania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach w celu zapewnienia na 
obszarze powiatu cieszyńskiego należytej ochrony 

środowiska 

Uchwała została zrealizowana 

50. 
XXII 

27.10.2020 
XXII/195/20 

kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie 
przyjęcia darowizny stanowiącej nieruchomości w 

Górkach Wielkich 

Uchwała została unieważniona przez organ 
nadzoru   z uwagi na uchybienia proceduralne. 

Przyjęcie darowizny należy do wyłącznej 
kompetencji Zarządu. 

51. 
XXII 

27.10.2020 
XXII/196/20 

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 2021 

Uchwała została zrealizowana 

52. 
XXII 

27.10.2020 
XXII/197/20 zmiany budżetu Powiatu Uchwała została zrealizowana 
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Lp. Sesja Nr uchwały Uchwała w sprawie Informacja dotycząca realizacji 

53. 
XXII 

27.10.2020 
XXII/198/20 

zmiany uchwały nr XLIV/399/10 Rady Powiatu 
Cieszyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
Powiatu Cieszyńskiego 

Uchwała została zrealizowana 

54. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/200/20 nadania statutu Domu Dziecka w Międzyświeciu Uchwała została zrealizowana 

55. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/201/20 

przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2021-2023; 

Przyjęto Powiatowy program rozwoju pieczy 
zastępczej, którego realizacja rozpocznie się 

w roku 2021 

56. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/202/20 

przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na lata 2021-2023; 

Przyjęto Powiatowy program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, którego realizacja 

rozpocznie się w roku 2021 

57. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/203/20 

przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań 
korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 

Przyjęto Powiatowy program oddziaływań 
korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie którego realizacja 
rozpocznie się w roku 2021 

58. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/204/20 

zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr 
XVII/161/20 z dnia 05 maja 2020r.  „w sprawie 
określenia zadań realizowanych w roku 2020 ze 

środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych”; 

Uchwała została zrealizowana 

59. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/205/20 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego 

w 2021 roku; 

Dz. Urz. z 26.11.2020 poz.8207 

Uchwała została zrealizowana 
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60. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/206/20 

ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r. 
za usunięcie pojazdu z drogi  i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu; 

Dz. Urz. z 26.11.2020 poz.8208 

Ustalono wysokość stawek obowiązujących od 
roku 2021 

 

61. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/207/20 zaciągnięcia kredytu; 

Wyrażono zgodę na zaciągnięcie  kredytu 
długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł                         

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

62. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/208/20 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 

Uchwała została zrealizowana 

63. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/209/20 zmiany budżetu Powiatu; Uchwała została zrealizowana 

64. 
XXIII 

24.11.2020 
XXIII/212/20 

wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego 

za rok 2020 i lata 2021 i 2022. 
Uchwała została zrealizowana 

65. 
XXIV 

29.12.2020 
XXIV/213/20 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Cieszyńskiego 

Uchwała została zrealizowana 

66. 
XXIV 

29.12.2020 
XXIV/214/20 uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2021. 

Dz. Urz. z 7.01.2021 poz.124 

Uchwała została zrealizowana 

67. 
XXIV 

29.12.2020 
XXIV/215/20 zmiany budżetu Powiatu Uchwała została zrealizowana 

68. 
XXIV 

29.12.2020 
XXIV/216/20 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2020 

Uchwała została zrealizowana 
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IV REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 

Edukacja 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w  zakresie edukacji publicznej. Do zadań Powiatu należy zakładanie i prowadzenie publicznych 

szkół i placówek oświatowych oraz dotowanie szkół i placówek niepublicznych. Powiat prowadzi 

również szkołę podstawową specjalną oraz szkołę przysposabiającą do pracy, które wchodzą 

w  skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. W sieci szkół 

znajduje się ponadto 11 szkół dla dorosłych: 

 7 szkół policealnych, 

 4 licea ogólnokształcące. 

Powiat jest również organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Poradni 

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 31.12.2020 roku 

uczyło się około 6 tys. uczniów. 

Plan dochodów w zakresie oświaty wyniósł 85.040.894zł i obejmował przede wszystkim 

część oświatową subwencji ogólnej (82.520.845zł), natomiast plan przychodów wyniósł 

704.537zł. Z kolei plan wydatków na 2020 rok kształtował się na poziomie 89.102.184zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 w jednostkach oświatowych kształciło się 6025 uczniów 

(6087 w roku poprzednim) w 270 oddziałach (267 w roku poprzednim). 

Tabela 20 Zestawienie liczby uczniów oraz oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 według 
stanu na dzień 31.12.2021 r. 

L.p. Nazwa jednostki 
Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021* 

Liczba oddziałów w roku 

szkolnym 2020/2021* 

1 I LO Cieszyn 689 25 

2 II LO Cieszyn 713 24 

3 ZSO Wisła 232 9 

4 ZSTiO Skoczów 557 22 

5 ZSEG Cieszyn 1 003 36 

6 ZSGH Wisła 247 10 

7 ZS Cieszyn  678 25 

8 ZSB Cieszyn 309 13 

9 ZST Ustroń  252 9 

10 ZS Istebna  166 7 

11 ZSPT Międzyświeć 240 10 

12 ZST Cieszyn 687 26 
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L.p. Nazwa jednostki 
Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021* 

Liczba oddziałów w roku 

szkolnym 2020/2021* 

13 ZPSWR Cieszyn 252 54 

Ogółem  6 025 270 

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 21 Wydatki płacowe oraz stan zatrudnienia w jednostkach edukacyjnych 

L.p. Nazwa jednostki Plan 

Liczba etatów 

nauczycieli na dzień 

31.12.2020r.* 

Wykonanie 

nauczyciele 

Liczba etatów AiO na 

dzień 31.12.2020r.* 

Wykonanie 

AiO 

Wykonanie 

razem** 

1 I LO Cieszyn 4 584 208  50,16  4 123 639  8,75  441 525  4 565 163 

2 II LO Cieszyn 4 839 743  47,73  4 332 643  9,00  487 478  4 820 122 

3 ZSO Wisła 1 772 440  20,65  1 481 465  4,75  246 035  1 727 499 

4 ZSTiO Skoczów 4 343 755  40,31  3 437 112  14,00  765 708  4 202 820 

5 ZSEG Cieszyn 7 770 273  79,62  6 805 796  15,25  785 091  7 590 887 

6 ZSGH Wisła 2 992 265  27,17  2 211 353  13,00  644 969  2 856 322 

7 ZS Cieszyn 5 804 361  56,00  4 949 973  15,25  783 569  5 733 542 

8 ZSB Cieszyn 2 766 063  30,02  2 367 342  6,50  333 836  2 701 178 

9 ZST Ustroń 2 023 436  21,07  1 682 804  6,50  320 454  2 003 258 

10 ZS Istebna 923 186  8,60  651 193  4,75  255 132  906 324 

11 ZSPT Międzyświeć 2 498 452  23,70  2 069 051  6,50  344 131  2 413 182 

12 ZST Cieszyn 4 588 362  42,56  3 886 171  10,00  613 271  4 499 443 

13 CKZ Bażanowice 1 339 403  8,85  1 020 228  4,00  253 411  1 273 640 

14 ZPSWR Cieszyn 10 649 949  105,44  9 006 793  33,25  1 531 206  10 537 999 

15 ZPPP Cieszyn 2 190 737  28,50  1 766 024  7,50  395 881  2 161 905 

16 OPP Koniaków 377 472  3,61  235 774  2,45  134 496  370 270 

17 SSM Wisła 342 242  1,00  89 364  5,00  225 912  315 277 

Ogółem 59 806 347  594,99  50 116 724  166,45  8 562 105  58 678 829  
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*) 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.   

**) Kwota nie obejmuje wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, 

a także wydatków poniesionych w obrębie § 4170 oraz programów europejskich. 

 

Tabela 22 Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński w roku szkolnym 2020/2021 z 
podziałem na stopnie awansu zawodowego wg stanu na dzień 31.12.2020 roku 

Stopień awansu zawodowego 

Brak stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

0,66% 2,22% 12,36% 15,78% 68,98% 
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Tabela 23 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 132 130 98,48% 

II LO Cieszyn 175 171 97,71% 

ZS Cieszyn 72 68 94,44% 

ZSO Wisła 35 25 71,43% 

Razem 414 394 95,17% 

 

Wykres 16 Wyniki egzaminu maturalnego 2020 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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Tabela 24 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 [%] 

ZSTiO Skoczów 25 25 100,00% 

ZS Cieszyn 77 75 97,40% 

ZSPT Międzyświeć 12 11 91,67% 

ZSB Cieszyn 36 33 91,67% 

ZSEG Cieszyn 152 132 86,84% 

ZSGH Wisła 42 30 71,43% 

ZST Cieszyn 58 40 68,97% 

ZST Ustroń 19 11 57,89% 

Razem 421 357 84,80% 

 

Wykres 17 Wyniki egzaminu maturalnego 2020 w technikach dla młodzieży (iloraz liczby 
uczniów, którzy zdali egzamin maturalny do liczby uczniów, którzy przystąpili do egzaminu 
- wyrażony w procentach) 

 

Miejsca zajęte przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Cieszyński 

w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Liceów i Techników 

Ogólnopolski Ranking Szkół Liceów i Techników 2020 „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”: 

1. Kategoria liceów ogólnokształcących: 

1) - 49 miejsce w województwie śląskim II Liceum Ogólnokształcące im. 
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2. Kategoria techników: 

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

im. W. Szybińskiego w Cieszynie, 

2) 19 miejsce w województwie śląskim Technikum w Zespole Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle, 

3) 45 miejsce w województwie śląskim Technikum Nr 2 w Zespole 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. MZC w Cieszynie. 

4) 46 miejsce w województwie śląskim Technikum Mechaniczno – 

Elektryczne Nr 3 w Zespole Szkól Technicznych im. płk. Gwidona Langera 

w Cieszynie. 

Projekty 

Powiat zrealizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 

I i II LO Cieszynie”. 

Szkoły objęte projektem:  

 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, 

 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie. 

Wartość projektu – 853.358,75 zł, Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  – 725.354,93 zł, Dofinansowanie z budżetu państwa - 42.667,94 zł, Wkład własny 

Powiatu Cieszyńskiego - 85.335,88 zł. 

Cel projektu: Poprawa jakości procesu kształcenia umożliwiająca zwiększenie szans 

edukacyjnych 446 uczniów i 282 uczennic poprzez: 

 organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na 

rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, 

 organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających się do 
wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 

 wzrost kompetencji 87 nauczycieli (72K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym 

wsparciem na rzecz uczniów, 

 wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni 
i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 

w  terminie od IX.2019 do VI.2020. 

Promocja i Ochrona Zdrowia 

Do zadań Powiatu należy m.in. realizowanie zadań publicznych o charakterze 

ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, opracowywanie i realizacja programów 

polityki zdrowotnej, koordynowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 

odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez organizowanie: 

szkoleń, debat, akcji i kampanii profilaktycznych, warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, olimpiad 

i konkursów.  

W tym obszarze zrealizowano następujące zadania: 

„Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w 2020 roku” - XVI edycja  

Główne założenia Forum to upowszechnianie i wymiana informacji, przede wszystkim 

w postaci bazy elektronicznej, wsparcie działań lokalnych na rzecz zdrowia mieszkańców 

powiatu oraz promowanie dobrych praktyk. To cykliczny program, którego zasadniczymi 
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elementami są spotkania edukacyjno – informacyjne, integracja w regionie, oraz implementacje 

praktyczne idei Forum poprzez działania wspólne.  

Program polityki zdrowotnej „4 minuty, które decydują o życiu" – na lata 2019-2021 - 

edycja 2020 

Celem programu było zwiększenie liczby osób posiadających umiejętności w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach cyklu wiosennych szkoleń, uczniowie 

pięciu wytypowanych szkół, nabyli umiejętności prawidłowego postępowania i reagowania 

w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Z powodu ogłoszenia pandemii 

koronawirusa program zakończył się na etapie szkolnym. 

„Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”- IX edycja 

Olimpiada odbyła się dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów: bielskiego, 

cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska – Białej. Tematem przewodnim było zdrowie 

psychiczne wieku dorastania i dojrzałości, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 w zakresie 3go celu operacyjnego: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego 

i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”. Do olimpiady z terenu naszego powiatu 

przystąpiło 29 uczniów z 11 szkół  ponadpodstawowych. Z powodu pandemii koronawirusa 

olimpiada zakończyła się na etapie szkolnym.  

Kontynuacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców 

Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017-2020, uwzględniającego poprawę zdrowia psychicznego 

lokalnej społeczności, poprzez działania poszczególnych podmiotów, jak również działania 

wspólne. 

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

Dofinansowano 4 zadania z zakresu „ochrony i promocji zdrowia" (15 ofert zostało 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert) oraz przyjęto jedno zadanie poza konkursem, 

które jest kontynuowane w roku 2021.  

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 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. 

ZZOZ w Cieszynie posiada 497 łóżek, 16 miejsc (oddziały dzienne) oraz 13 stanowisk 
(Stacja dializ). 
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W 2020 roku udzielono następującej ilości świadczeń: 

 Zespół Poradni Szpitala Śląskiego – 86.693 porad; 

 Przychodnia Rejonowa w Skoczowie – 10.741 porad; 

 Przychodnia Rejonowa w Ustroniu – 6.794 porad; 

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 4.787 porad. 

Liczba świadczeń udzielonych w oddziałach: 

 Oddziały – liczba hospitalizowanych pacjentów 12.507 (bez SOR i bez oddziałów 

dziennych)l 

 SOR – liczba leczonych pacjentów 25.664l 

 Oddziały dzienne – liczba wykonanych osobodni 3.444l 

 Stacja dializ – liczba wykonanych dializ 13.052. 

Powiat Cieszyński w roku 2020 przekazał dotację dla ZZOZ w Cieszynie na następujące 
zadania inwestycyjne: 

 dotacja na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc 

w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (nr umowy WF.032.262.2019) - 5 992 779,90 zł, 

 dotacja Realizacja zadania związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 przez ZZOZ w Cieszynie (nr umowy 
WF.032.112.2020) - 1 730 878,06 zł, 

 użyczenie aparatu „ELITe InGenius” wraz oprzyrządowaniem umożliwiającym 

wykonywanie testów / badań w kierunku SARS-CoV-2 (nr umowy 

WF.032.541.2020), 

 pokrycie kosztów zakupu dodatkowego, drobnego wyposażenia, koniecznego do 
prawidłowego funkcjonowania przekazanego przez Powiat Cieszyński urządzenia 

ELITe InGenius (nr umowy WF.032.651.2020) - 25 797,25 zł. 

Tabela 25 Wykaz znaczącego sprzętu medycznego przyjętego na stan ZZOZ w Cieszynie 
w  2020 roku 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Cena (w) Wartość (w) 

1 Nosze bariatryczne Medirol 1 24 860,52 24 860,52  

2 
Aparat do badania wątroby FibroScan 502 

Touch 
1  559 116,00  559 116,00  

3 Spirometr z dyfuzją i bodypletyzmografem 1  173 951,28  173 951,28  

4 Spirometr stacjonarny 1  12 668,40  12 668,40  

5 Respirator Puritan Bennett 980+nebulizator 1  94 500,00   94 500,00  

6 Myjnia dezynfekator do obuwia WD 1160 1  29 916,00   29 916,00  

7 Aparat USG Chison Qbit5 1  55 000,00   55 000,00  

8 Aparat USG Alpinion E-Cube 8 LE 1  85 000,00   85 000,00  

9 
System ECMO - urządzenie do pozustrojowego 

utleniania krwi 
1  468 990,00   468 990,00  

10 
System opasek zaciskowych z wbudowanym 

akumulatorem 
2  19 999,44   39 998,88  

11 System ogrzewania pacjenta MEDWARM 2  13 824,00   27 648,00  

12 Respirator Astral 150 1  59 400,00   59 400,00  

13 Myjnia dezynfekator STEELCO 3  19 969,20  59 907,60  
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Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Cena (w) Wartość (w) 

14 Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich 1  59 940,00   59 940,00  

15 Kontenerowa pracownia TK i RTG 1  2 565 707,64   2 565 707,64  

16 
Aparat do znieczulenia Careststation 650 z 

kardiomonitorem Carescaoe B650 
1  159 840,00   159 840,00  

17 
Endoskop intubacyjny - giętki z kanałem 

roboczym 
1  33 912,00   33 912,00  

18 
Stanowisko centralnego monitorowania STAR 

8800 
1  12 330,00   12 330,00  

19 System do pomiarów parametrów krytycznych 1  151 038,00   151 038,00  

20 
Urządzenie do mechanicznej kompresji Copuls 

CPR 
1  62 001,37   62 001,37  

21 Respirator PB 980 3  90 417,60  271 252,80 

22 
Aparat do znieczulenia Careststation 650 z 

kardiomonitorem Carescaoe B650 
1  159 840,00   159 840,00  

23 Mikroskop diagnostyczno-zabiegowy 1  59 400,00   59 400,00  

24 Mikroskop operacyjny, laryngologiczny 1  228 960,00   228 960,00  

25 Wiertarka szybkoobrotowa+ Shaver 1  91 800,00   91 800,00  

26 Monitor medyczny BEACON S271P 1  14 904,00   14 904,00  

27 Optyka laparoskopowa 1  11 955,85   11 955,85  

28 Ezofagoskop 1  20 762,24   20 762,24  

29 
Algiscan (pupilometr)- monitor poziomu 

analgezji 
1  30 240,00   30 240,00  

30 Aparat USG Mindray 2  120 000,00   240 000,00  

31 
Urządzenie do kontrolowanego zarządzania 

temp. pacjenta CritiCool 
1  86 400,00   86 400,00  

32 Videonystagmograf 1  204 120,00   204 120,00  

33 Pompa infuzyjna strzykawkowa AGILIA SP MC 80  3 132,00   250 560,00  

34 
Pompa infuzyjna objętościowa AGILIA VP MC + 

stacja dokująca 
16  8 424,00   134 784,00  

35 Fumigator - urządzenie do dezynfekcji 3  15 990,00  47 970,00  

36 Aparat USG Wisonic Clover 60 1  109 000,00   109 000,00  

37 Zestaw diagnostyczny Lumify (USG) 1  48 470,02   48 470,02  

38 
Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych - 

Prismax 
1  108 000,00   108 000,00  

39 System ultrasonograficzny Sparq 1  170 319,22   170 319,22  

40 Kardiomonitor Carescape B650 2  37 945,00   75 890,00  

41 Kardiomonitor Comen C86 2  10 488,96   20 977,92  
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Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Cena (w) Wartość (w) 

42 Podnośnik pacjenta z elektryczną ramą 1  23 727,60   23 727,60  

43 Krzesło prysznicowo-toaletowe 1  22 518,00   22 518,00  

44 Aparat RTG przyłóżkowy Optima XR 240AMX 1  418 000,00   418 000,00  

45 Zestaw videobronchoskopowy Pentax 1  159 840,00   159 840,00  

46 
16 stanowiskowy system monitorowania firmy 

Philips (Kardiomonitor IntelliVue MX750) 
16  122 850,00   1 965 600,00  

47 
Wózek transportowo-zabiegowy PRIME 1105 

Stryker (łóżko mobilne) 
15  17 061,41   255 921,15  

48 Myjnia dezynfekator 1  99 997,20   99 997,20  

49 Aparat HFNC do terapii wysokoprzepływowej 3  17 280,00   51 840,00  

50 Łóżka elektryczne SV2 + szafki przyłóżkowe 42  11 904,73   499 998,74  

51 Respirator Para PAC Plus 2  32 367,60   64 735,20  

52 Zestaw videoechoendoskopowy 1  429 840,00   429 840,00  

53 Poczta pneumatyczna 1  407 789,27   407 789,27  

54 Respirator PB 980 7  92 556,00   647 892,00  

55 
Zestaw laparoskopowy (Kolumna 

laparoskopowa) 
1  335 899,15   335 899,15  

56 Łóżka szpitalne NEWACRE V3 7  12 744,00   89 208,00  

57 
Łóżko intensywnego nadzoru Enterprise Bed - 

ARJO 
14  29 808,00   417 312,00  

58 Endocleaner Myjnia endoskopowa 1  45 360,00   45 360,00  

59 Myjnia ultradzwiękowa BANDELIN Sonorex 1  10 476,00   10 476,00  

60 Analizator tlenku azotu FeNO+ 1  51 559,71   51 559,71  

61 
Urządzenie do nieinwazyjnej oceny mechaniki 

oddychania Resmon PRO Full FOT 
1  71 999,93   71 999,93  

 Razem: 13 190 845,69 zł 

 

Tabela 26 Stan zatrudnienia w ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2020 r. 
Personel (ogółem) osób etatów 

WYŻSZY 143 134,487 

lekarze 93 87,737 

w tym:     

     rezydenci 39 38,8 

     stażyści  4 4 

farmaceuci 2 2 

inny wyższy (w tym kapelani) 48 44,750 
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Personel (ogółem) osób etatów 

ŚREDNI 512 499,864 

pielęgniarki 295 286,4 

położne 42 40,5 

ratownik medyczny 13 13 

opiekun medyczny 25 23,5 

instr. terapii zajęciowej 5 5 

pracownik socjalny 3 2,75 

rejestratorka i sekretarka medyczna 64 64 

pozostali pracownicy  65 64,714 

NIŻSZY 32 32 

sanitariusze 23 23 

Pozostali pracownicy 9 9 

OBSŁUGA 149 147,5 

pracownicy gospodarczy 14 14 

palacze 6 6 

salowe 10 10 

sprzątaczki 89 87 

pozostali pracownicy  30 30 

ADMINISTRACJA 72 71,9 

RAZEM ZZOZ w Cieszynie 908 885,751 

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 

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

to jednostka medyczna Powiatu Cieszyńskiego. W systemie państwowego ratownictwa 

medycznego w roku 2020 funkcjonowało: 7 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 3 zespoły 

specjalistyczne i 4 podstawowe.  

W skład zespołów ratownictwa medycznego wchodzą osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych: 

 co najmniej dwie osoby w zespole podstawowym: pielęgniarka systemu i/lub 
ratownik medyczny,  

 trzy w zespole specjalistycznym: lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub 

ratownik medyczny. 

W każdym z tych zespołów musi być jedna osoba uprawniona do prowadzenia pojazdów 

uprzywilejowanych z kat. prawa jazdy C. 
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Zespoły Ratownictwa Medycznego są rozmieszczone w poszczególnych miejscowościach 

Powiatu Cieszyńskiego: 

 ZS i ZP z Cieszynie; 

 ZS w Skoczowie; 

 ZS w Istebnej;   

 ZP w Strumieniu; 

 ZP w Zebrzydowicach 

 ZP w Wiśle. 

Poza ratownictwem medycznym wykonywane są usługi: 

 transportu sanitarnego; 

 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ambulatoriach w Skoczowie i Wiśle; 

 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej; 

 zabezpieczenia imprez masowych; 

Dodatkowo w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV 2 Cieszyńskie Pogotowie 

Ratunkowe w 2020 roku  uruchomiło: 

 zespół transportowy covidowy; 

 zespół wyjazdowy tzw. wymazobus;  

 wymazy stacjonarne w Cieszynie. 

  

WYKAZ ZNACZĄCEGO SPRZĘTU PRZYJĘTEGO NA STAN CPR W ROKU 2020 

Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem ambulansów 

oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji został zrealizowany  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Całkowity koszt projektu wniósł 2 736 656,31 zł,  z czego 2 326 157,86 zł zostało pokryte 

ze środków unijnych, 273 665,63 zł ze środków budżetu państwa, reszta kwoty w wysokości - 136 

832,82 zł ze środków własnych Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego 

W ramach realizacji projektu zostały zakupione trzy ambulanse sanitarne: dwa dla 

Cieszyna, jeden dla Zebrzydowic. 

Wartość pojazdów wyniosła  2 279 880 zł czyli prawie 760 tys. zł za 1szt. 

Ambulanse zostały wyposażone w najnowocześniejszy innowacyjny sprzęt i urządzenia 

medyczne takie jak: 

 elektryczne nosze wraz z platformą samojezdną, 

 krzesełko kardiologiczne również  elektryczne z możliwością samoczynnego 

wniesienia pacjenta po schodach - "schodołaz"; 

 komorę izolacyjną do przewozu pacjentów wysoce zakaźnych wraz z urządzeniem 
wentylacyjnym; 

 defibrylator, respirator, pompę infuzyjną, ssak i wiele innego drobnego sprzętu 

medycznego. 

Zakup ambulansów był jednym z zadań projektu, w który weszły jeszcze: 

 zakup 3 defibrylatorów, 

 zakup 6 pralko-suszarek, 

 zakup środków dezynfekcyjnych, 

 zakup odzieży ochronnej dla zespołów ratownictwa medycznego oraz modernizacja 

infrastruktury w celu dostosowania pomieszczeń do przeprowadzenia 

dekontaminacji pracowników zespołów ratownictwa medycznego. 
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Tabela 27 Stan zatrudnienia w CPR  w Cieszynie na dzień 31.12.2020 r. 
Personel (ogółem) osób etatów 

ratownicy medyczni 70 70 

sanitariusze 1 1 

pielęgniarki i pielęgniarze 8 8 

kierowcy 4 4 

mechanicy 2 2 

ADMINISTRACJA 9 8,25 

Razem CPR w Cieszynie 94 93,24 
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Tabela 28 Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w roku 2020 oraz porady w ambulatoriach 

 

Stacja CPR Styczeń Luty Marzec Kwiecień. Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 2020 

Cieszyn 
zespół specjalistyczny  185 171 158 126 152 148 184 195 185 208 204 171 2087 

zespół podstawowy  252 251 212 202 185 215 233 220 222 207 193 202 2594 

Zebrzydowice zespół podstawowy  121 114 113 98 116 109 115 131 124 152 144 101 1438 

Skoczów 
zespół specjalistyczny 262 219 224 204 241 255 258 275 246 232 268 240 2924 

amb. ogólne POZ 680 745 394 257 394 400 445 466 360 418 331 322 5212 

Istebna zespół specjalistyczny  132 87 76 74 80 98 119 130 101 121 115 106 1239 

Wisła 
amb. ogólne POZ 299 343 197 122 126 128 176 177 123 152 128 138 2109 

zespół podstawowy  184 180 118 106 116 134 152 168 160 149 149 121 1737 

Strumień  zespół podstawowy  138 134 120 124 136 122 136 152 134 164 169 141 1670 

Razem:                           

Ambulatorium ogólne: 979 1088 591 379 520 528 621 643 483 570 459 460 7321 

Wyjazd zespołu specjalistycznego: 579 477 458 404 473 501 561 600 532 561 587 517 6250 

Wyjazd zespołu podstawowego: 695 679 563 530 553 580 636 671 640 672 655 565 7439 

Razem wyjazdy zespołów: 1274 1156 1021 934 1026 1081 1197 1271 1172 1233 1242 1082 13689 
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Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wspieranie osób 

niepełnosprawnych 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w  zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną Powiatu 

powołaną do realizacji zadań własnych oraz zleconych z tego zakresu jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Cieszynie. 

Dokumentami  strategicznymi przyjętymi do realizacji nałożonych zadań są: 

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”. 

Realizacja celów i misji określonych w strategiach została omówiona poniżej. 

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 29 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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Tabela 30 Domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat 

Lp. Nazwa Domu 

Zatrudnienie 

(etaty na dzień 

31.12.2020r.) 

Profil Domu 
Liczba 

miejsc 

1. 

PDPS „Pogodna Jesień” 

w Cieszynie, ul. Korfantego 

1 

47 

dla osób w podeszłym wieku 

i przewlekle somatycznie 

chorych 

70 

2. 

PDPS w Pogórzu, ul. Zamek 

132, 43-430 Skoczów wraz  

z filią „Bursztyn” 

140,33 

dla dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie i przewlekle 

psychicznie chorych (kobiet) 

184 

3. 
PDPS „Feniks” Skoczów 

ul. Sportowa 13 
90,38 

dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

120 

W roku 2020 o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej złożono 108 wniosków. Termin 

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

W Powiecie Cieszyńskim funkcjonuje 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  2020 r. skorzystało 36 osób dorosłych. 

Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności), od 01.09.2020 r., 

dla 40 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 35 osób.  

Wpłynęło 46 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 skorzystały 

632 osoby. 

Piecza zastępcza 

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wpieranie 

to następuje poprzez wdrożenie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania tych funkcji oraz zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom 

w  przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 
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Dokumentem przyjętym do realizacji nałożonych zadań, w tym zakresie, jest: 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020 przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego XL/288/189 z dnia 27.02.2018 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 2020 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zrealizował następujące 

zadania: 

 organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 
okresowo nie może sprawować opieki. Wśród rodzin zastępczych Powiatu 

Cieszyńskiego 3 rodziny zastępcze skorzystały z możliwości czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem; 15 dzieci przebywających 

w ww. rodzinach zostało powierzonych opiece 6 rodzin pomocowych. 

 organizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych - Z uwagi na obostrzenia 

związane z COVID-19 szkolenia dla rodzin zastępczych w roku 2020 nie odbywały 

się. PCPR informował rodziny zastępcze o możliwości udziału w szkoleniach 

w  ramach projektu unijnego realizowanego przez ROPS, z czego część rodzin 

zawodowych skorzystała.  

 praca w stałych zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Na posiedzenia 
zespołów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zapraszali wszystkie osoby, 

które miały wiedzę, nt. sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, szkolnej dziecka, 

m.in. rodzina zastępcza, pedagog, psycholog, asystent rodziny lub pracownik 

socjalny, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, rodzice biologiczni. Od stycznia do 

grudnia odbyło się ok. 400 posiedzeń zespołów osobistych lub on-line, 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: 

 rodzinnej - organizator rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) w roku 2020 r. objął 
pomocą łącznie 170 rodzin zastępczych. 

 instytucjonalnej - 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze  w tym: Ośrodek 

Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu z oddziałem 

w  Zebrzydowicach (Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 22,25 

etatu), Dom Dziecka w Cieszynie z oddziałem w Dzięgielowie (Stan zatrudnienia 

na dzień 31.12.2020 r. wynosił 22,50 etaty) oraz „Sindbad” Rodzinny Dom 

Czasowego Pobytu w Ustroniu prowadzony na zlecenie przez SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce.  
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

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

doświadczającej przemocy, powoduje cierpienie i ból oraz poczucie bezsilności. Przemoc 

występuje w sytuacji nierównowagi sił, często w stosunku do osób słabszych fizycznie, 

psychicznie, o niższym poczuciu własnej wartości i zależnych od osoby stosującej przemoc. 

Dokumentami przyjętymi do realizacji nałożonych zadań są: 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjęty Uchwałą nr VII/51/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 26 maja 2015 r. 

W programie zostały określone następujące obszary: 

 Profilaktyka i edukacja społeczna, 

 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

 Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w okresie od 

01.01.2019 r.  do 31.12.2020 r. Realizacja tego zadania finansowana jest w 50% z budżetu Powiatu 

zaś pozostałe 50 % współfinansowane jest przez 12 Gmin. 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 2020 roku ze schronienia skorzystało 10 osób, w tym 5 

dzieci. Z poradnictwa prawnego skorzystało 154 osób, a z psychologicznego 77 osób. 

W  spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet brało udział 13 osób, a w spotkaniach grupy 

socjoterapeutycznej dla dzieci – 13 osób. Dodatkowo 9 dzieci i młodzieży skorzystało z terapii 

pedagogicznej. Działał ponadto całodobowy telefon zaufania  (nr 33- 851- 29- 29), 

przeprowadzono 1064 rozmowy. 

Powiat pozyskał środki finansowe z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w wysokości 25.608 zł. Środki zostały przeznaczone na 

Kampanię Profilaktyczną „SpokojNIE i bezpieczNIE”. Kampanię realizował Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Działania podjęte w ramach Kampanii: 

badanie środowisk zagrożonych przemocą, wykłady i warsztaty w szkołach ponadpodstawowych 

powiatu cieszyńskiego (360 osób), stworzenie i rozdysponowanie materiałów informacyjnych 

(ulotki, plakaty, strona internetowa https://spokojniebezpiecznie.pl/, 50 kompletów materiałów 

edukacyjnych dla pedagogów), spotkania dla osób doznających przemocy w rodzinie, szkolenie 

dla specjalistów (20 osób), konferencja interdyscyplinarna pt. „Przemoc domowa – mity 

i  rzeczywistość” (58 osób). 

Powiatowy Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą nr 819/ZP/V/18 Zarządu Powiatu 

Cieszyńskiego z dnia 14.02.2018 r. 

W budżecie państwa zarezerwowano środki w wysokości 2.538 zł na realizację programu 

psychologiczno-terapeutycznego, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Z  uczestnictwa w programie skorzystały 3 osoby.  

https://spokojniebezpiecznie.pl/
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Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą nr XL/289/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego 

z 27.02.2018 r.  

Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego w wysokości 4.230 zł. Informacja o możliwości realizacji programu została 

przekazana do Prezesa Sądu Rejonowego, Prokuratora  Rejonowego , Komendanta Powiatowego 

Policji oraz Urzędów Gmin z terenu powiatu cieszyńskiego. 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 2020 prowadzono działania monitorujące osoby, które ukończyły program 

korekcyjno-edukacyjny bądź psychologiczno-terapeutyczny w ostatnich 3 latach. Monitoringowi 

poddano 4 osoby, z czego jedna z nich powróciła do zachowań przemocowych. 

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. 

Głównym celem programu jest wzmocnienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym poprzez wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie 

ich wykluczeniu społecznemu. 

Realizacja ww. celów odbywała się poprzez realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej oraz programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Rehabilitacja społeczna 

PCPR realizuje zadania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

społecznej, które finansowane są ze środków PFRON otrzymanych zgodnie z algorytmem. Do 

zadań tych należą m.in.  

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w  turnusach rehabilitacyjnych, 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się 
i  technicznych, 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki 

pomocnicze, 

 Dofinansowanie kultury, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, 

 Zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji działań z zakresu 

rehabilitacji społecznej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Na terenie Powiatu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu (WTZ), 

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 (46 osób) lub 

umiarkowanym (24 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. Ponadto Powiat dofinansowuje uczestnictwo jednego mieszkańca 

naszego Powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju. 
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Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu 

polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie 

uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych 

i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia samorządom aktywniejsze 

włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności 

i  niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii 

zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. 

Powiat Cieszyński zawarł z PFRON umowę o realizację przez samorząd powiatowy 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zgodnie z jej zapisami realizację programu przekazano 

podmiotowi prowadzącemu WTZ, tj.: Powiatowemu Domowi Pomocy Społecznej „Feniks” 

w  Skoczowie. Z realizacji zadania skorzystało 8 beneficjentów, którzy mogli uczestniczyć 

w  programie. Zadanie realizowane było od 1 lutego 2020r. do końca stycznia 2021. 

„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 Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame Prowincja Polska w Opolu 

na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu oraz dla Urzędu Miasta w Ustroniu na 

rzecz Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje 

orzeczenia o: 

 niepełnosprawności; 

 stopniu niepełnosprawności; 

 wskazaniach do ulg i uprawnień. 

Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby niepełnosprawnej, stanowią 

również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień. Ponadto do zadań Zespołu 

należy wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych. 

Tabela 31 Dane liczbowe przedstawiające liczbę przyjętych w 2020 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: 

1985 

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż. 318 

Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności 1667 

Liczba wydanych orzeczeń, w tym 1808 

Orzeczenia o niepełnosprawności  295 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  1513 
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Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym dla: 476 

Dzieci 56 

Dorosłych  420 

Liczba wydanych kart parkingowych, w tym dla: 770 

Osób indywidualnych  761 

Placówek  9 

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. 

Powiat zrealizował w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 

2014-2020 - Działanie 2.8 dla rodzin zastępczych, projekt dotyczący wsparcia w okresie pandemii 

COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Wartość projektu: 1.059.505,00 zł  

W tym:  dofinansowanie ze środków europejskich 892.950,81 zł 

   Dofinansowanie w formie współfinansowania krajowego 166.554,19 zł 

Cel projektu: Wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz 

instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 

19 poprzez: 

1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania 

(w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz 

sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci 

z niepełnosprawnością) (249 szt.); 

2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki 

z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, 

zakup środków dezynfekcyjnych); 

3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej. 

Efekty: Zakup laptopów z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oprogramowania 

dla dzieci z niepełnosprawnością, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów 

dezynfekcyjnych, wyposażenia miejsc kwarantanny dla Pieczy Rodzinnej i Pieczy Instytucjonalnej 

Powiatu Cieszyńskiego.  
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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. II i III, 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 32 Decyzje wydane w zakresie transportu w roku 2020 
Kategoria druku Ilość 

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II 11 

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. III 26 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 5 

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 29 

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w 
krajowym transporcie drogowym osób 

4 

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

4 

Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 331 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1 

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 3 

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

2 

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

2 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy 

4 

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne  26 

Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 47 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 10 

Wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 23 

Licencje na przewóz osób samochodem osobowym 2 

Wypis z licencji na przewóz osób samochodem osobowym 2 

Ogółem: 532 

Ważną w dziedzinie transportu kwestią, którą Powiat Cieszyński w 2020 roku zrealizował, 

było podjęcie się roli organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich. Przewozy te, realizowane były do tej pory na 24 liniach 

komunikacyjnych obsługiwanych przez 4 przewoźników w sposób komercyjny, którzy 
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realizowali przewozy we własnym imieniu, na swój koszt i odpowiedzialność na podstawie 

zezwoleń wydawanych przez Starostę Cieszyńskiego, na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym. 

Zmiana organizacji przewozów pasażerskich w Powiecie Cieszyńskim nastąpiła w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Było to 

możliwe dzięki uchwaleniu już w 2014 roku „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego”, gdzie opisane w nim szlaki komunikacyjne, 

generatory ruchu, potrzeby przewozowe, pożądany standard, przewidywany sposób organizacji 

rynku przewozowego w Powiecie oraz kierunki  rozwoju publicznego transportu na obszarze 

Powiatu Cieszyńskiego, stanowiły podstawę do działania Powiatu, jako Organizatora  publicznego 

transportu zbiorowego. 

Podpisano na czas określony - czterech miesięcy – z możliwością przedłużenia do końca 

2029 r. cztery umowy operatorskie z przewoźnikami, którzy do tej pory realizowali powiatowe 

przewozy pasażerskie  w sposób komercyjny. Były to firmy: DAS, LINEA-TRANS, TRANS-BUS 

I WISPOL. Zawarcie umów z przewoźnikami, pozwoliło na obsługę tych linii w formule 

użyteczności publicznej.  

Łącznie realizowano przewozy na 25 liniach komunikacyjnych: 

DAS - obsługiwał cztery linie komunikacyjne: 

1) Cieszyn – Ogrodzona – Dębowiec Podlesie 

2) Cieszyn – Gumna – Kostkowice – Dębowiec - Skoczów 

3) Cieszyn – Ustroń – Jaworzynka Trzycatek 

4) Ustroń Nierodzim – Bładnice Dolne – Skoczów – Górki Szpotawice 

LINEA-TRANS - obsługiwała sześć linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Skoczów - Brenna Leśnica – Brenna Bukowa 

2) Cieszyn – Skoczów – Brenna Bukowa – Brenna Węgierski 

3) Cieszyn – Hażlach – Kończyce M. – Zebrzydowice – Marklowice G. 

4) Cieszyn – Hażlach – Bąków – Strumień – Zarzecze  

5) Cieszyn – Pruchna – Drogomyśl – Chybie – Strumień   

6) Skoczów – Drogomyśl – Chybie  

TRANS-BUS  -  obsługiwał osiem linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica  pod Tułem 

2) Cieszyn – Dzięgielów – Leszna Górna Podlesie 

3) Cieszyn – Hażlach Skrzyżowanie – Kończyce Wielkie 

4) Cieszyn – Kończyce Wygoda – Kończyce Wielkie  

5) Cieszyn – Hażlach – Dębowiec 

6) Cieszyn – Zamarski – Hażlach Dęby – Kończyce Wielkie 

7) Cieszyn – Brzezówka – Pogwizdów – Kaczyce – Zebrzydowice d.k. 

8) Goleszów Centrum – Kisielów – Skoczów 

WISPOL – obsługiwał siedem linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Wisła Malinka – Przełęcz Salmopolska 

2) Skoczów – Ustroń Centrum – Wisła Jawornik – Wisła Łabajów 

3) Cieszyn – Ustroń – Wisła – Koniaków Ochodzita 

4) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Ustroń Równica 

5) Ustroń Równica – Ustroń Centrum – Wisła Centrum – Wisła Czarne 
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6) Cieszyn – Kozakowice – Ustroń Skrzyżowanie – Ustroń Lipowiec 

7) Skoczów – Ustroń Zawodzie – Ustroń Jaszowiec 

Od 1 września 2020 r., uwzględniając postulaty Gminy Istebna, w celu zapewnienia 

dogodnych warunków dojazdu uczniów do szkół z jej terenu, uruchomiono kolejną, 26 linię 

komunikacyjną: Istebna Jasnowice – Wisła d.a. Wcześniej, końcem kwietnia 2020 r. Organizator 

podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy operatorskiej z firmą LINEA-TRANS. Wobec powyższego 

sześć linii komunikacyjnych przez nią do tej pory obsługiwanych, zostało rozdzielone pomiędzy 

pozostałych trzech Operatorów. 

Od 1 maja 2020 r., poszczególni Operatorzy obsługiwali następujące linie komunikacyjne: 

DAS - obsługiwał pięć linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Ogrodzona – 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  

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 Skrzyżowanie – Kończyce Wygoda – Kończyce Wielkie  

5) Cieszyn – Hażlach – Dębowiec 

6) Cieszyn – Zamarski – Hażlach Dęby – Kończyce Wielkie 

7) Cieszyn – Brzezówka – Pogwizdów – Kaczyce – Zebrzydowice – Marklowice G. 

8) Goleszów Centrum – Kisielów – Skoczów 

9) Cieszyn – Hażlach – Kończyce M. – Zebrzydowice – Marklowice G. 

10) Cieszyn – Hażlach – Pruchna – Drogomyśl – Chybie   

11) Skoczów – Drogomyśl – Chybie - Strumień 

WISPOL – obsługiwał dziesięć linii komunikacyjnych: 

1) Cieszyn – Ustroń Zawodzie – Wisła Malinka – Przełęcz Salmopolska 

2) Skoczów – Ustroń Centrum – Wisła Jawornik – 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 – Kozakowice – Ustroń Skrzyżowanie – Ustroń Lipowiec 

7) Skoczów – Ustroń Zawodzie – Ustroń Jaszowiec 

8) Cieszyn – Skoczów - Brenna Leśnica – Brenna Bukowa 

9) Cieszyn – Skoczów - Brenna Bukowa – Brenna Węgierski 

10) Istebna Jasnowice – Wisła d.a. 

W 2020 r. wykonano łącznie na wszystkich liniach komunikacyjnych 1 979 194 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 autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie i dopłata przyznana, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie. 
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Schemat połączeń w wersji graficznej przedstawia się następująco: 

Rysunek 2 Schemat graficzny przewozów w powiecie cieszyńskim 
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Tabela 33 Decyzje wydane przez Wydział Komunikacji w roku 2020  
Rodzaj dokumentu Ilość 

Dowody rejestracyjne 22 135 

Pozwolenia czasowe 21 107 

Karty pojazdu 4 417 

Prawa jazdy międzynarodowe 54 

Prawa jazdy krajowe, w tym wtórniki 3 869 

 

Tabela 34 Decyzje wydane przez Wydział Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów 
w  roku 2020 

Tablice rejestracyjne Ilość 

samochodowe 13 209 

motocyklowe 921 

zabytkowe 62 

tymczasowe 624 

samochodowe zmniejszone 72 

motorowerowe 251 

indywidualne 37 

 

Pojazdy aktywne ogółem stan na 01.01.2020 r.= 156 095 

Pojazdy aktywne ogółem stan na 31.12.2020 r.= 160 519 

W roku 2020 odnotowano zwiększenie liczby aktualnych pojazdów o 4424. 
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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 18 Podział dróg powiatowych 

 

Długość dróg powiatowych: 346,944 km 

Gęstość dróg powiatowych: 47,5 km na 100 km2 

Wykres 19 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. 
Zebrzydowice

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 20 Zadania inwestycyjno – remontowe zrealizowane w 2020 roku (na tle lat 
poprzednich) 
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Tabela 35 Koszt zrealizowanych w 2020 roku inwestycji drogowych oraz podział ich kosztów 

Lp. Nazwa Zakres Gmina 
Wartość 

całkowita 
budżet 

Powiatu 
budżet  
Gminy 

budżet UE inne 

  Rok 2020     35 172 166 13 314 493 4 451 476 9 168 288 8 237 909 

1 
Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – 
Brenna (ul. Górecka w Brennej) 

1 Brenna 605 134 183 077 89 234   332 823 

2 
Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień – 
Landek – Jasienica (ul. Bielska w Chybiu)  

0,3 Chybie 173 185 173 185       

3 

Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. 
– Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów 
(ul. Główna w Simoradzu i Skoczowska w 
Dębowcu) 

1 Dębowiec 424 980 389 980 35 000     

4 
Remont drogi powiatowej 2610 S Goleszów – 
Dzięgielów – Leszna (ul. Grabowa w 
Goleszowie) 

1 Goleszów 543 041 361 799 181 242     

5 
Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S  
gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn  
(ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) 

1 Hażlach 461 390 461 390       

6 

Rozbudowa drogi powiatowej 2621S  - ul. 
Długiej  w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie 
w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego 
chodnika). 

1 Hażlach 3 359 900 1 283 081 320 770   1 756 048 

  Razem   Hażlach 3 821 290 1 744 471 320 770 0 1 756 048 

7 
Remont drogi powiatowej 2638 S Skoczów – 
Landek (ul. Landecka w Pierśćcu) 

1 Skoczów 411 322 205 661 205 661     
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Lp. Nazwa Zakres Gmina 
Wartość 

całkowita 
budżet 

Powiatu 
budżet  
Gminy 

budżet UE inne 

8 

Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. 
Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok.1,2 km 
(od przejazdu  kolejowego  do drogi 
ekspresowej S52) z rozbiórka mostu nad 
Bajerską i budowa  nowego obiektu 
inżynierskiego [rzeczowa realizacja zadania w 
latach 2019-2020] 

1,2 Skoczów 9 485 541 1 668 251 1 668 251   6 149 038 

  Razem   Skoczów 9 896 862 1 873 912 1 873 912 0 6 149 038 

9 
Remont drogi powiatowej 2660 S (ul. 
Pawłowicka  
w Strumieniu) 

1 Strumień 611 137 411 577 199 560     

10 
Remont nawierzchni drogi powiatowej 2607 S  
- ul. Cieszyńska w Ustroniu (kontynuacja z 
2019r. do ronda na ul. Daszyńskiego) 

0,25 Ustroń 403 515 201 758 201 758     

11 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2675 S - ul. 
Czarne  
w Wiśle na odcinku 2,9 km - etap I - od obrębu 
skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942  
[rzeczowa realizacja zadania w latach 2019-
2020] 

1,4 Wisła 18 385 405 7 817 117 1 400 000 9 168 288   

12 
Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln. 
– Kończyce M. – Pruchna – Drogomyśl – Chybie  
(ul. Tuwima w Kaczycach) 

0,55 Zebrzydowice 307 616 157 616 150 000     
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Przeprowadzone inwestycje w 2020 roku: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I - 

od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 [rzeczowa realizacja zadania w latach 

2019-2020] 

 Całkowity koszt: 18 385 405 zł 

 Powiat: 7 817 117 zł 

 UE: 9 168 288 zł 

Zdjęcie 1 Droga powiatowa - ul. Czarne w Wiśle przed przebudową 

 

Zdjęcie 2 Droga powiatowa ul. Czarne w Wiśle po przebudowie 
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Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2 km 

(od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej  S52) z rozbiórką mostu nad Bajerską i budową 

nowego obiektu inżynierskiego[rzeczowa realizacja zadania w latach 2019-2020] 

 Całkowity koszt: 9 485 541 zł 

 Powiat: 1 668 251 zł, Gmina: 1 668 251 

 Fundusz Dróg Samorządowych: 6 149 038 zł 

Zdjęcie 3 Droga powiatowa - ul. Górecka w Skoczowie przed przebudową 

 

 

Zdjęcie 4 Droga powiatowa - ul. Górecka w Skoczowie po przebudowie 
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Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie 

w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika). 

 Całkowity koszt: 3 359 900 zł 

 Powiat: 1 283 081 zł, Gmina: 320 770 zł 

 Fundusz Dróg Samorządowych: 1 756 048 zł 

Zdjęcie 5 Droga powiatowa - ul. Długa w Hażlachu przed przebudową 

 

 

Zdjęcie 6 Droga powiatowa - ul. Długa w Hażlachu 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 31.12.2020 r. wynosiła 41 846.  

Zbiory gromadzone są w działach:  

 archeologii i przyrody (1.928 pozycji inwentarzowych),  

 etnografii (4 744 pozycji inwentarzowych),  

 fotografii (15 723 poz. inwentarzowych),  

 historii, numizmatyki, kartografii i techniki (12 115 pozycji inwentarzowych)  

 oraz sztuki (7 430 pozycji inwentarzowych). 

Tabela 36 Zestawienie eksponatów oraz liczba osób odwiedzających 

Nazwa placówki 

Ilość 
zgromadzonych 

eksponatów 
ogółem 

Ilość 
pozyskanych 

eksponatów w 
roku 2020 

Liczba osób 
odwiedzających 

placówkę w roku 
2020 

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

41.846 96 3.944 

Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja 
Podżorskiego w Wiśle 

 ul. P. Stellera 1, 43-460 Wisła 

12.220 102 6.592 

Muzeum im. Gustawa Morcinka 
w Skoczowie 

ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów 

18.201 5 456 

Muzeum Zofii Kossak Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich 

ul. Stary Dwór 2, 43-436 Górki 
Wielkie 

8.788 1.255 747 

 

Tabela 37 stan zatrudnienia w muzeach 
Nazwa Stan zatrudnienia w roku 2020 (osoby/etaty) 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 17/14,5 

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego 

w Wiśle 

10/8,5 

Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie 4/3 

Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 

w Górkach Wielkich 

3/2,25 
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W roku 2020 zbiory powiększyły się o 1458 eksponaty, w tym: w Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego w Cieszynie przybyło 96 eksponatów, zbiory Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 

powiększyły się 102 eksponatów, w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie przybyło 

5 eksponatów, a w Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich 1 255 eksponatów. Przeprowadzono 

69 kwerend, 29 konsultacji, a także udzielono 19 wywiadów związanych z historią i społeczno-

kulturalną tematyką dotyczącą Śląska Cieszyńskiego. 

Muzeum prezentuje 8 ekspozycji stałych, które w roku 2020 odwiedziło 11 739 osób, 

a także zorganizowało 16 wystaw czasowych i 1 prezentację on-line. Wygłoszono 21 prelekcji 

i  odczytów, przeprowadzono 54 lekcji muzealnych i 3 warsztaty.  

W 2020 r. Muzeum współpracowało z 18 innymi muzeami, 10 uniwersytetami 

i instytucjami naukowymi, 22 stowarzyszeniami i fundacjami, 5 bibliotekami i 19 innymi 

instytucjami. 

W związku z wprowadzonym stanem pandemii działalność Muzeów została w znacznym 

stopniu ograniczona, a momentami całkowicie zawieszona. W związku z czym poza 

wymienionymi działaniami Muzeum udało się zorganizować tylko 1 wydarzenie kulturalne na 

terenie powiatu cieszyńskiego, a mianowicie 2 prelekcje Spotkania Szersznikowskiego.  

W minionym roku przeprowadzono 6 prac archeologicznych oraz opublikowano 

52 artykuły. 

Biblioteka Powiatowa 

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

kultury, która jest współfinansowana z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.  

W roku 2020 zrealizowano 27 wyjazdów instruktażowych do bibliotek publicznych 

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

księgozbiorów. W zakresie doskonalenia zawodowego zorganizowano 6 szkoleń on-line dla 

bibliotekarzy. Średnia liczba uczestników szkoleń wynosiła 31 osób.  

W ramach pracy edukacyjnej i kulturalno-wychowawczej przeprowadzono następujące 

działania: Narodowe Czytanie w Cieszynie, Teatr w bibliotece. Próba czytania „Lalki” 

H. Sienkiewicza (we współpracy z Teatrem Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie), Bal karnawałowy 

dla dzieci (we współpracy z Centrum Helen Doron), 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 „Śląska 

Akademia Senior@”. 

Dane dotyczące działalności Biblioteki: 

Czytelnictwo: 

 liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego Mateusz) – 6 608; 

 liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych – 40 320; 

 liczba odwiedzin – 91 437; 

 liczba odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej, w tym platformie 

Legimi– 595 290; 

 liczba użytkowników komputerów – 4 202; 
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 liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism) – 125 453; 

 liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism) – 18 302; 

  liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) – 5 829; 

Zbiory: 

 liczba zakupionych woluminów – 3 577; 

 liczba zakupionych zbiorów specjalnych (ilość tytułów) – 420; 

 liczba tytułów bieżących czasopism – 113; 

Komputeryzacja: 

 Opracowano: 4 590 woluminów i 106 artykułów z czasopism.  

 Ogółem bazy własne zawierają 130 108 woluminów i 131 045 artykułów w bazie 

Bibliografia zawartości czasopism Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.  

 Baza ubytków Biblioteki Miejskiej zawiera łącznie 227 842 woluminy. 

 Baza Silesiana zawiera 58 383 opisów bibliograficznych.  

Inne działania 

W roku 2020 na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w dziedzinie kultury, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty przeznaczono 75 000 

zł, z czego ostatecznie wykorzystano 64 400 zł. Zawartych zostało 17 umów (w tym 1 rozwiązanie 

umowy) w ramach otwartego konkursu ofert oraz 1 umowę w ramach tzw. „małych grantów”.  

Zadania dotyczyły organizacji festiwali (np. XXIX Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” 

Cieszyn 2020; Organizacja XVI Festiwalu Ekumenicznego; III Koncerty Wyższobramskie), wystaw 

("Organizacja pleneru artystycznego Ustroń - Brenna 2020"), konkursów, warsztatów, a także 

publikacji (Pamięć o Majorze, Pamiętnik Ustroński, Kalendarz Cieszyński).  

Ponadto Powiat Cieszyński był wydawcą takich pozycji jak:  

 „Książę cieszyński Przemysław Noszak (*1332-1336+1410). Wielki pan małego 

księstwa.” autorstwa I. Panica 

 „Drogi mapom wydarte” autorstwa S. Hadyny 

 wydanie publikacji poświęconej przemówieniom Papieża Jana Pawła II w 

Skoczowie oraz reprint publikacji autorstwa ks. T. Czaputy dot. Bł. Jana Sarkandra 

 płyty pn. „Cantus fidei in organis traditus” z muzyką Karola i Adama Hławiczków, 

Powiat współorganizował ponadto Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” oraz Uroczystości 

Ullmanowskie.  

W zakresie ochrony zabytków udało się zrealizować wykonanie i montaż 100 tabliczek na 

obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 
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Kultura fizyczna i turystyka 

Kultura fizyczna 

Jednym z priorytetowych zadań z zakresu kultury fizycznej jest współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży. Zarząd Powiatu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

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

szkół z terenu powiatu cieszyńskiego” Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. 

Ponadto organizacjom pozarządowym działającym w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej zlecono w ramach otwartego konkursu ofert 17 zadań o charakterze imprez 

sportowych. Na wyżej wymienione zadania z budżetu Powiatu Cieszyńskiego przeznaczono 

łącznie 73 174 zł. Udzielono również wsparcia finansowego na poniższe wydarzenia sportowe: 

 Międzynarodowy Bieg Górski Orłowa Trail,  

 Plaża Open, 

 Letnie Grand Prix Piłki Nożnej Ulicznej,  

 Seminarium „Sport to zdrowie”,  

 Udział zawodników w Finale Mistrzostw Polski Kadetów w Mysłowicach. 

We wrześniu 2020 roku odbyła się „Gala Sportu”, podczas której wręczone zostały 

nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz nagrody 

(bony upominkowe) za zajęcie trzech pierwszych miejsc we współzawodnictwie sportowym 

szkół Powiatu Cieszyńskiego oraz statuetki dla trzech gmin, które uzyskały łącznie najwyższe 

lokaty.  

Za wyniki sportowe nagrody finansowe otrzymali: 

 Dominik Bury – narciarstwo klasyczne (biegi narciarskie) – Mistrz Polski seniorów 
i młodzieżowców w biegach narciarskich na 15 km techniką dowolną i 30 km techniką 

klasyczną, Wicemistrz Polski seniorów i Mistrz Polski młodzieżowców w sprincie; 

 Mateusz Herrman – ju-jitsu – brązowy medalista indywidualny i srebrny drużynowo 

na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców (U-21) w ju-jitsu w Abu Dhabi; srebrny 

medalistaMistrzostw Europy Młodzieżowców; złoty medalista Mistrzostw Polski 

Młodzieżowców;   

 Kinga Iwańska – pływanie – podczas XV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi zdobyła złoty medal w pływaniu na 100 m stylem 

klasycznym oraz złoty medal w pływaniu na 100 m stylem zmiennym; 

 Ilona Sztwiertnia – tenis stołowy – na Mistrzostwach Polski Kadetów w tenisie 

stołowym zdobyła złoty medal w grze podwójnej, złoty medal w grze drużynowej, 

srebro w grze pojedynczej oraz brąz w grze podwójnej mieszanej; na Mistrzostwach 

Europy Juniorów i Kadetów w tenisie stołowym w Ostrawie zdobyła brąz w grze 

podwójnej; 

 Piotr Żyła – narciarstwo klasyczne (skoki narciarskie) – zajął czwarte miejsce 
indywidualnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata; uzyskał dziewiętnastą lokatę 

w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni; ósmą  lokatę w klasyfikacji 

generalnej Letniego Grand Prix; złoty medal indywidualnie w Letnich Mistrzostwach 

Polski; 
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Turystyka 

W roku 2020 z zakresu „turystyki i krajoznawstwa” dofinansowano 4 zadania na łączną 

kwotę 18 415,00 zł. Co roku w priorytetach zadań publicznych Powiatu dotyczących 

kształtowania przestrzeni turystycznej uwzględniane są działania w zakresie znakowania 

i konserwacji szlaków turystycznych. W ramach zleconego w otwartym konkursie ofert zadania 

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

odnowiono 30,5 km szlaków turystycznych. Wykonano 10 sztuk drogowskazów turystycznych, 

z czego 6 zamontowano w terenie. Ponadto umieszczono 4 komplety stanowisk 

drogowskazowych i 3 tyczki szlakowe.  

W ramach zadania prowadzono nadzór – monitoring na 174 km, zorganizowano wyjazdy 

interwencyjne oraz dokonano konserwacji, naprawy oraz doraźnych poprawek i uzupełnień 

oznakowania na szlakach górskich. Pozostałe zadania obejmowały między innymi organizację 

cyklicznych imprez turystycznych takich jak: „XVIII Ogólnopolski Rajd Górski im. Jerzego 

Kukuczki”, 50. edycja Gry Nocnej „Cichociemni”. 

Powiat włączył się w obchody „110-lecia polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku 

Cieszyńskim” organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 

„Beskid Śląski”.  

Powiat wsparł również ciekawą inicjatywę pn. Rowerem Dookoła Śląska Cieszyńskiego, 

w  ramach której dla uczczenia 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego w granicach 

historycznych ustanowiona została odznaka. Celem ustanowienia odznaki jest:  

 dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego: upowszechnienie wiedzy o swojej Małej 

Ojczyźnie,  

 dla turystów: upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania 
zainteresowań krajoznawczych,  

 dla wszystkich żądnych wiedzy: odkrywanie walorów krajoznawczych Śląska 

Cieszyńskiego. 

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: 
o ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych, 

o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych, 

o 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. 
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Zadania Starosty realizowane są przez dwa referaty: 

Referat Geodezji i Katastru – w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 

oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

W 2020 roku do referatu wpłynęło 13 658 pism i wniosków, w tym: 

 5890 – wniosków, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, 

 7678 – zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych, 

Do ewidencji gruntów wprowadzono 11 030 zmian. W wyniku przeprowadzonych 

postępowań administracyjnych wydano 55 decyzji.  

Do właścicieli nieruchomości wysłano 3 930 pism oraz zawiadomień, natomiast do Sądu 

Rejonowego w Cieszynie złożono 3070 zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie 

ewidencyjnym wraz z załącznikami tj. wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów i budynków. 

Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w zakresie 

prowadzenia baz danych oraz udostępniania danych. 

W 2020 roku do referatu wpłynęło 28 552 pism i wniosków, w tym: 

 5412 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 1004 zgłoszeń uzupełniających, 

 5224 operatów technicznych do weryfikacji, 

 16 536 wniosków o udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym 1035 o sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji 

gruntów i budynków,  

 376 wniosków o uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu. 

W związku z sukcesywną informatyzacją PZGiK w 2020 r. przyjęto do zasobu bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowiec, 

zawierające łącznie 769 km sieci uzbrojenia terenu oraz bazę danych obiektów topograficznych 

BDOT500 o powierzchni około 4200 ha. Danymi zasilono Geoportal2, z którego mogą korzystać 

również mieszkańcy powiatu (www.cieszyn.geoportal2.pl).  

Do budżetu Powiatu wpłynęło 1 430 758 zł z tytułu opłat za udostępnianie materiałów 

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

wydatkowano 633 690 zł. Środki finansowe będące w dyspozycji Wydziału są środkami 

publicznymi, w związku z czym wydatkowanie ich następowało w trybie określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. W ramach zamówień publicznych przeprowadzono 5 przetargów 

nieogranicznych oraz udzielono 5 zamówień podprogowych.  

Nieruchomości 

Gospodarka nieruchomościami 

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonuje Wydział Nieruchomości.  

W Wydziale prowadzone są postępowania cywilne i administracyjne obejmujące 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i Powiatu Cieszyńskiego.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z poźn.zm), zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

gospodaruje Starosta, a zasobem nieruchomości Powiatu - Zarząd Powiatu.  
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Zadania własne Powiatu 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Cieszyński był właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni ok. 294 ha. Przysługujące Powiatowi Cieszyńskiemu prawo własności 

obejmuje nieruchomości pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych, nieruchomości 

pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu oraz grunty komunikacyjne (pod drogami). 

Tabela 38 Zarząd trwały nieruchomości 
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) 

202,8981 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 

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 
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Nazwa jednostki Opis nieruchomości Powierzchnia 

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 
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Nazwa jednostki Opis nieruchomości Powierzchnia 

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 

 nieruchomość położona 

w Zebrzydowicach 

 udział w gruncie związany 
z własnością lokalu w Zebrzydowicach 

zabudowania lokalowe: budynek Domu 

Dziecka w Międzyświeciu, lokale 

0,1352 ha 

 

0,0376 ha 

 

0,0784 ha 
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Nazwa jednostki Opis nieruchomości Powierzchnia 

mieszkalne nr 2,3, 5, 7, 8 w 

Zebrzydowicach, 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Cieszynie 

ul. Plac Wolności 6, Cieszyn 

zabudowania: budynek administracyjny 0,0397 ha 

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 

0,1262 ha 

 

Tabela 39 Użytkowanie 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 
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Użytkowanie wieczyste:  

 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; 

 grunt w Kończycach Małych – droga dojazdowa do DPS Bursztyn - 0,0370 ha. 

Dochody Powiatu: 

 trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 11 961,40 zł. 

 dzierżawa i najem  – 323 888,23 w tym: 
o dzierżawa Cieszyn - Boguszowice (ADV)  w tym 214 000 zł – zaległe 

czynsze za rok 2019, wpłaty na kwotę 32 115 zł wynikające zawartej 

umowy w sprawie spłaty zaległych należności oraz 77 000 zł – wpłaty 

bieżące.   

o ściągnięcie przez komornika należności za lata ubiegłe związane z najmem 

nieruchomości 773,23 zł. 

 sprzedaż nieruchomości – 1 300 161,75 zł, w tym z tytułu: 

o sprzedaży ratalnej w poprzednich latach – wpłaty dot. sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8 – 89 

061,75 zł 

o sprzedaż nieruchomości w Cieszynie  – (dz. 97/11 obr. 45  o pow. 0,1376 

ha) – 710 000 zł (nabywca INTRA- spółka jawna ); 

o sprzedaż nieruchomości w Drogomyślu - dz. 1871/6 -  50 100 zł – 

(nabywca osoba fizyczna);  

o sprzedaż nieruchomości w Cieszynie przy ul. Frysztackiej –dz. 4/75, dz. 

4/66 obr. 24 o pow. 0,2882 ha – 451 000,00 zł – nabywca OFFSETdruk sp. 

z o.o. 

 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego: plan 1 520 zł, wykonanie 
1 519,74 zł  

o za nieruchomość Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. 
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Zadania zlecone – Skarb Państwa 

Tabela 40 Zasób nieruchomości Skarbu Państwa 
Rodzaj zasobu Powierzchnia (w ha) 

nieruchomości oddane w trwały zarząd 61,4092 

nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste 1561,9827 

nieruchomości oddane w dzierżawę 13,9282 

nieruchomości oddane w użyczenie 8,5545 

działki o objęte wnioskami wieczystoksiegowymi 5 661 

szacowana liczba działek, które powinny zostać objęte regulacją 3 844 

Z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w roku 2020 zostały 

pozyskane dochody przedstawione poniżej. Podkreślić należy, iż od wpływów osiąganych 

ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu – 

nieruchomości Skarbu Państwa także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek 

za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód 

Powiatu. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, w okresie od 24 czerwca 2020 r. do 

31 grudnia 2020r., potrąceniu podlegało 50 % środków.  

Dochody Skarbu Państwa  

trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 24 381,15 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat – 36 363,13 zł, w tym: 

 uzyskany dochód z tytułu trwałego zarządu – 19 621,14 zł, 

 uzyskany dochód z tytułu ustanowienia służebności – 16 741,99 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania – 11 981,98 zł 

użytkowanie wieczyste - 1 712 278,14 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat 2 458 662,43 zł 

Dochód powiatu z realizacji zadania 746.384,29 zł. 

najem i dzierżawa– 65 027,80 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat 105 071,55 zł, w tym: 

 najem Most Wolności w Cieszynie  57 807,12 zł 

 najem lokali Międzyświeć   2 394,49 zł 

 najem lokali Stawowa 25A oraz Zebrzydowice   20 134,96 zł  

 dzierżawa gruntu   24 734,98 zł 

Dochód Powiatu z realizacji zadania 40 043,75 zł.  

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym i prawnym w prawo własności– 178 285,43 zł 

Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat  -  263 378,06 zł 

Dochód Powiatu z realizacji zadania - 85 092,63 zł.  

sprzedaż nieruchomości – 12 555 zł  
Uzyskany dochód przed potrąceniem należności na powiat 25 110,00 zł 

Dochód Powiatu z realizacji zadania 12 555 zł. 

dochód w wysokości 25 110 zł uzyskano ze sprzedaży dz. 886/4 o pow. 0,3090 ha 

położonej w Skoczowie obr. 1,w trybie kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego. 
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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 2018 - 2020 : 

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

Wydział Architektury i Budownictwa w analizowanym okresie: 

 ilość spraw rozpatrzonych w 2018 r. – 3920 szt.  

 ilość spraw rozpatrzonych w 2019 r. – 4126 szt. 

 ilość spraw rozpatrzonych w 2020 r. – 4310 szt. 

Wykaz ilości rozpatrzonych wniosków pozwoleń na budowę w analizowanym okresie: 

 ilość rozpatrzonych wniosków pozwolenia na budowę w 2018 r. – 2204 szt. 

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

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

Wykaz ilości wydanych decyzji pozwolenia na budowę w analizowanym okresie: 

 ilość wydanych decyzji pozwolenia na budowę w 2018 r. – 1928 szt. 

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

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

Wykaz ilości rozpatrzonych zgłoszeń w analizowanym okresie: 

 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2018 r. – 1387 szt. 

 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2019 r. – 1393 szt. 

 ilość rozpatrzonych zgłoszeń w 2020 r. – 1562 szt. 

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

okresie: 

 ilość pozostałych spraw w 2018 r. – 329 szt. 

 ilość pozostałych spraw w 2019 r. – 385 szt. 

 ilość pozostałych spraw w 2020 r. – 417 szt. 
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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: 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXII/201/17 z dnia 30 maja 2017 r.  

Dokument  jest jednym z narzędzi umożliwiających prowadzenie polityki ochrony 

środowiska stwarzającej warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  Harmonogram realizacji zadań obejmuje lata 2017-2020, wobec 

czego w roku 2020 przystąpiono do sporządzenia nowego dokumentu „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z  perspektywą do roku 2028”. 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony środowiska Rada Powiatu Cieszyńskiego 

uchwałą Nr XXIII/147/16 z dnia 27 września 2016 r. określiła kierunki działania Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  polegające na wzmocnieniu kontroli 

i  monitoringu gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych oraz monitoringu wód granicznej rzeki Olzy. Uchwała ta została podjęta na 

podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 

z  2013 r. poz. 686 z późn. zm.). Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) spowodowało 

zmianę przepisów. Obecnie art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 995 z późn. zm.) daje prawo radzie powiatu do określenia, w drodze 

uchwały, kierunków działania WIOŚ jedynie w  związku z informacją o wynikach kontroli 

obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa, przekazanej radzie powiatu na jej 

wniosek przez WIOŚ. Natomiast art. 24 ustawy umożliwiający WIOŚ koordynowanie działalności 

państwowego monitoringu środowiska został uchylony, a  działania z zakresu monitorowania 

zostały scentralizowane i są prowadzone na poziomie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

W związku z powyższym przedmiotowa uchwała została uchylona przez Radę Powiatu  w dniu 27 

października 2020 r. uchwałą nr XXII/192/20. 

Działania kontrolne na terenie Powiatu Cieszyńskiego z zakresu ochrony 

środowiska 

Rybactwo śródlądowe 

Uchwałą Nr XVII/85/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Rada Powiatu Cieszyńskiego utworzyła 

na terenie Powiatu Społeczną Straż Rybacką i uchwaliła jej regulamin. W skład Społecznej Straży 

Rybackiej wchodzi Komendant Powiatowy oraz powołani strażnicy terenowi. W dniu 21.02.2020 

r. Starosta Cieszyński powołał nowego Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. 

Zgodnie z przedłożonym przez Komendanta Powiatowego sprawozdaniem z działalności 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Cieszyńskiego w roku 2020 przeprowadzono 166 kontroli, 

w trakcie których skontrolowano 1926 osoby.  



Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2020 

116 | S t r o n a  

Ochrona gruntów rolnych 

Starosta Cieszyński w ramach obowiązków wynikających z ustawy o ochronie gruntów 

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

ochrony gruntów rolnych. W 2020 r. wszczęto z urzędu 7 postępowań administracyjnych 

w  sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji bez wymaganej przepisami decyzji. W 2020 

r. wydano  3 decyzje administracyjne zezwalające 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 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie złożono 5 wniosków o wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 2 wnioski o zmianę pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 7 

wniosków o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadów, 44 wnioski o zmianę zezwoleń na 

gospodarowanie odpadami. Wygasło 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów i 4 zezwolenia na 

zbieranie odpadów i 1 zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W toku prowadzonych 

postępowań administracyjnych dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów uczestniczono 

w 25 kontrolach instalacji, obiektów budowlanych lub ich części lub innych miejsc 

magazynowania odpadów. Wszystkie kontrole zakończone zostały stwierdzeniem spełniania 

przez kontrolowanych przedsiębiorców wymagań ochrony środowiska i ochrony 

przeciwpożarowej. 

W związku ze złożonym przez Starostę Cieszyńskiego zawiadomieniem o możliwości 

popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku Prokuratura Rejonowa w Cieszynie odmówiła, 

z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, wszczęcia śledztwa w sprawie składowania 

i  przetwarzania odpadów w miejscowości Ogrodzona.  

W 2020 r. zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach. 

Odebranie prac nastąpiło w dniu 30.04.2020 r. Łącznie usunięto i przetworzono 2 106,148 Mg 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

800 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego 

(80 000,00 zł) oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 

(720 000,00 zł). 
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Stan przed realizacją zadania 

Zdjęcie 7 Odpady zlokalizowane na terenie byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach (1) 

 

Zdjęcie 8 Odpady zlokalizowane na terenie byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach (2) 

 

Zdjęcie 9 Odpady zlokalizowane na terenie byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach (3) 
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Zdjęcie 10 Stan po realizacji zadania (1) 

 

Zdjęcie 11 Stan po realizacji zadania (2) 

 

Zdjęcie 12 Stan po realizacji zadania (3) 
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Spółki wodne 

Nadzór i kontrolę w stosunku do spółek wodnych pełni 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 2020 pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

siedmiu Spółkom Wodnym na łączną kwotę 50 000 zł.  

Wysokość dotacji wykorzystanych przez poszczególne Spółki Wodne w roku 2020 

kształtowała się następująco: 

Tabela 41 Wysokość dotacji wykorzystanych przez poszczególne Spółki Wodne w roku 2020 

Lp. Nazwa spółki Przedmiot zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 
Spółka Wodna 

Młynówki Ustrońskiej 

Czyszczenie, odmulenie, karczowanie wraz 

z wywozem namułu oraz demontaż balustrady 

na mostku w celu dojazdu do cieku na odcinku 

200 mb – ul. Ogrodowa 

7 212 zł 

2 

Miejsko-Gminna 

Spółka Wodna 

w Skoczowie 

Konserwacja rowów melioracyjnych (odmulanie, 

wykaszanie skarp, wycinka zakrzaczeń) w m. 

Ochaby 

6 318 zł 

3 

Spółka Wodna dla 

utrzymania Młynówki 

Cieszyńskiej 

Remont zalewu kajakowego na Kanale Ulgi 

Młynówki Cieszyńskiej 
9 477 zł 

4 
Gminna Spółka Wodna 

w Goleszowie 

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-

14 na terenie gminy Goleszów obr. Dzięgielów 
14 734 zł 

5 
Gminna Spółka Wodna 

w Dębowcu 

Bieżąca konserwacja rowu melioracyjnego R-24  

w miejscowościach Frelichów i Zarzecze 
8 584 zł 

6 
Gminna Spółka Wodna 

w Brennej 

Konserwacja bieżąca rowu melioracyjnego R-19 

na terenie gminy Brenna obr. Brenna i Górki 

Małe 

3 675 zł 

Gospodarka leśna 

Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej prowadzony 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.  

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczął uproszczony plan urządzenia lasu opracowany 

na zlecenie Starosty Cieszyńskiego, sporządzony dla lasów prywatnych zlokalizowanych na 

terenie gminy Ustroń w obrębach ewidencyjnych: Hermanice, Lipowiec, Nierodzim, Ustroń.  

Ze względu na fakt, iż termin obowiązywania dokumentu sporządzonego w celu 

prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach prywatnych na terenie gminy Wisła 

kończył swoją ważność z dniem 31 grudnia 2020 r., w roku 2020 podjęto działania w celu 
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sporządzenia nowego uproszczonego planu. Uzyskano dofinansowanie na opracowanie 

dokumentu z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w kwocie 75 323,60 zł, zawarto umowę 

z  wykonawcą – firmą LAS-R Sp. z o.o., której pracownicy przeprowadzili terenowe prace 

taksacyjne, wyłożono projekt uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu 

w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz przeprowadzono procedury rozpatrywania 

uwag  i  zastrzeżeń do projektu dokumentu wniesionych przez właścicieli lasów. Czynności 

związane z zatwierdzeniem uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów zlokalizowanych nie 

zostały zakończone w 2020 r.  

Na terenie pozostałych 10 gmin Powiatu Cieszyńskiego w roku 2020 r. lasy prywatne 

objęte były uproszczonymi planami urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzonymi na zlecenie 

Starosty Cieszyńskiego, obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r. 

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

nadzór sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa  Ustroń oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, w 2020 

r. dokumenty dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej posiadały: 

 Gmina Brenna, 

 Gmina Cieszyn, 

 Gmina Skoczów, 

 Gmina Zebrzydowice, 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 

 Kotarz Agro Sp. z o.o., 

 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

 

Gospodarka łowiecka 

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego działa 8 Kół Łowieckich, którym zgodnie z przepisami 

Prawa łowieckiego Starosta Cieszyński wydzierżawia na podstawie zawartych umów obwody 

łowieckie polne. 

Rejestracja zwierząt egzotycznych 

W 2020 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 237 zwierząt egzotycznych. Do najczęściej rejestrowanych zwierząt można zaliczyć 

papugi, węże oraz żółwie. Ponadto w roku 2020 do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wpłynęło 

anonimowe zgłoszenie o nielegalnej hodowli zwierząt, które przekazano następnie do Komendy 

Powiatowej Policji w Cieszynie oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Dodatkowo Starosta Cieszyński dokonał dwóch zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji 

w  Cieszynie o możliwości popełnienia wykroczenia w związku z niezgłoszeniem do rejestru 

posiadanych lub hodowanych zwierząt. 

Dofinansowania/pożyczki 

1) 12 marca 2020r. podpisana została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa pożyczki z dnia 12 marca 2020 r. na kwotę 720 000 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie zastępcze usunięcia 

odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach”.  Zadanie zakończono w kwietniu 2020 r. 

2) 1 kwietnia 2020 r. Powiat zawarł umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 

Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie na 
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dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Wisła. Wysokość dofinansowania wynosi 75 323,60 zł (95% 

wartości kosztu wykonania dokumentu) i zostanie wypłacone w formie refundacji. Planowany 

termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2021 r. 

3) 4 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Śląskim umowa Nr 

TW/3019/2020 na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 

wraz z oprogramowaniem do łącznej wysokości 17 000 zł.  

4) 21 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarta została umowa na dofinansowanie 

zadania pod nazwą: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 

z perspektywą do roku 2028 do wysokości 8 856 zł, co stanowi 80 % kosztu zadania. Planowany 

termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2021 r. 

Dane dotyczące prowadzonych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

spraw, w tym postępowań administracyjnych w roku 2020 

W 2020 roku zarejestrowano 4 168 spraw, w tym wydano: 

 578 decyzji administracyjnych, 

 61 postanowień, 

 2 637 zaświadczenia, 

 266 kart wędkarskich, 

 7 legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej oraz przedłużono okres 

ważności legitymacji działającym na terenie powiatu cieszyńskiego 26 strażnikom 

terenowym SSR,  

a także przyjęto: 

 11 zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza oraz instalacji emitujących pole elektromagnetyczne. 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono: 

 2 wnioski o udostępnienie informacji o środowisku, 

 9 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 (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) 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 dokumentacjami 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; 

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; 



Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2020 

122 | S t r o n a  

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 2020 rozpatrzono /wydano 

/przyjęto: 

 5 wniosków o udostępnienie informacji geologicznej, 

 71 decyzji w tym: 11 decyzji zatwierdzających projekty robót hydrogeologicznych 
oraz 11 decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną oraz 23 decyzji 

zatwierdzających projekty robót geologiczno – inżynierskich i 25 decyzji 

zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną. Ponadto w 2020 r. organ 

administracji geologicznej wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji na 

wydobywanie kopaliny pospolitej – torfu, ze złoża „ZABŁOCIE S”, położonego w 

Zabłociu, gmina Strumień, powiat cieszyński, województwo śląskie, 

 4 zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania 

ciepła ziemi oraz 2 zgłoszenia dokumentacji geologicznej innej (otwory wiertnicze 

wykonane w celu wykorzystania ciepła ziemi). 

Do pozostałych zadań organu administracji geologicznej, które wynikają z ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 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 2020 uzgodniono 

14 inwestycji budowlanych, 

  opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także w odniesieniu do 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. W roku 2020 zaopiniowano 

14 planów dla gmin powiatu cieszyńskiego.  

Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn. zm.) 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.  

W 2020 roku  nie otrzymano żadnego zgłoszenia o wystąpieniu ruchów masowych ziemi 

na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Do zadań Geologa Powiatowego, należą także sprawy związane z ustawą z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) w zakresie 

rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych. W roku 2020 nie wydawano decyzji w s 

powyższym zakresie. 
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Dokumentem strategicznym przyjętym do realizacji nałożonych zadań jest: 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2022 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 2020 roku, z uwagi 

na wprowadzenie obostrzeń w związku z wystąpieniem pandemii na terenie kraju , nie został 

zrealizowany. 

Pandemia COVID-19 

Działanie Służb i Inspekcji skupione było w 2020 roku na walce z pandemią COVID-19. 

W  dniu 3 marca 2020 r., odbyło się spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu 

Cieszyńskiego oraz z przedstawicielami służb i inspekcji w ramach Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, dotyczące zagrożenia wystąpienia epidemii. Na  Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Cieszynie został nałożony przez Wojewodę Śląskiego obowiązek 

pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. Starosta zaapelował do Burmistrzów i Wójtów o odwołanie 

zaplanowanych imprez masowych, wydarzeń kulturalno-sportowych, itp. mogących przyczynić 

się do rozprzestrzeniania zagrożenia epidemiologicznego.  

Z uwagi na fakt, że potwierdzono przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie 

Powiatu w  dniu 10 marca 2020 r., odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu Starosta, Wicestarosta, przedstawiciele Służb, 

inspekcji i straży podjęli następujące działania: 

 zamknięto szkoły ponadpodstawowe w Cieszynie od dnia 11.03.2020 r. do 

13.03.2020 r. W ww. szkołach została przeprowadzona dezynfekcja; 

 wprowadzono kontrole sanitarne przez funkcjonariuszy SG od dnia 11.03.2020 r. 
na granicy w Cieszynie Boguszowicach; 

 wprowadzono zakaz odwiedzin w ZZOZ w Cieszynie oraz w Domach Pomocy 

Społecznej; 

 CPR utworzyło dodatkowy zespół „P”, dostępny 24 godziny na dobę; 

 w ZZOZ w Cieszynie zwiększono do 24 ilość miejsc na oddziale intensywnej terapii. 

Zwrócono się ponadto do PPIS w Cieszynie o przesyłanie codziennych raportów 

dotyczących liczby osób zakażonych, hospitalizowanych oraz objętych kwarantanną 

mieszkańców Powiatu. Ww. dane były przekazywane gminom oraz udostępniane na stronie 

internetowej Starostwa.  

Uchwałą nr 414/ZP/VI/20 z dnia 12 marca 2020 r. Zarząd Powiatu wytypował „Gościniec 

Sportowy” przy ul. Alei Łyska 21 w Cieszynie jako miejsce kwarantanny tymczasowej. Uchwałą Nr 

415/ZP/VI/20 z dnia 12 marca 2020 r., zorganizowano zaplecze socjalne dla punktu kontroli 

sanitarnej w rejonie przejścia granicznego w Cieszyn – Chotêbuz oraz pomieszczeń do 

przeprowadzania kontroli granicznej. Od momentu utworzenia tymczasowych posterunków na 

przejściach granicznych RP, Zarząd Powiatu wspierał działanie służb w postaci dostarczania 

wyżywienia pracującym tam funkcjonariuszom.  Kolejne decyzje związane były z koniecznością 
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uruchomienia miejsca kwarantanny- obiekt „Apartamenty nad Wisłą” , a następnie „Krokus” 

w  Wiśle.   

W związku z wystąpieniem dużej ilości zachorowań na COVID-19 wśród pensjonariuszy 

oraz pracowników domów pomocy społecznej Starosta zwrócił się 16 października 2020 r., do 

Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z prośbą o  udzielenie wsparcia w realizacji zadań 

związanych ze zwalczaniem koronawirusa na terenie ww. obiektu. Uruchomione zostały ponadto 

środki z rezerwy finansowej zarządzania kryzysowego, w ramach których zakupiono m.in 

2  urządzenia do dekontaminacji powietrza (do wykorzystania w budynku Starostwa na ul. 

Granicznej), 9 dozowników bezdotykowych, środki ochrony indywidualnej (maski ochronne, 

rękawice) oraz płyny, a także żele do dezynfekcji rąk i  powierzchni. 

Przykładem najważniejszych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa było: 

 informowanie poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 

mieszkańców Powiatu o zagrożeniach oraz o zasadach bezpiecznego zachowania 

się w czasie epidemii, 

 bieżące analizowanie potrzeby i możliwości w zakresie udzielania wsparcia m.in. 
dla Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, 

 zabezpieczenie socjalne dla służb i inspekcji w czasie czasowego zamknięcia 

granic, 

 bieżące wspieranie działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, a 
w czasie jej czasowego wyłączenia, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-

Białej, 

 sfinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Cieszynie działania w okresie 

czterech miesięcy (kwiecień-lipiec) pojazdu do wykonywania w terenie wymazów 

tzw. „wymazobus”- łączny koszt wyniósł 96 000,00 zł; 

 zapewnienie zaplecza socjalnego oraz wyżywienia funkcjonariuszom służb na 
tymczasowych przejściach granicznych w okresie marzec-czerwiec: 

o koszt zaplecza socjalnego wyniósł 6 334,20 zł  (dotacja Wojewody 

Śląskiego); 

o koszt wyżywienia wyniósł 108 924,77 zł (w tym dotacja Wojewody 

Śląskiego 32 390,87zł); 

 zgodnie z poleceniami Wojewody Śląskiego utworzono na terenie powiatu dwa 

obiekty kwarantannowe oraz koordynowano ich działanie - łączny koszt wyniósł 

240 63,00 (dotacja Wojewody Śląskiego); 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynowało odbiór oraz 
rozdysponowanie przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

środków ochrony indywidulanej, płynów itp. dla szkół, przedszkoli, DPS, placówek 

ośrodków zdrowia, urzędów miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego.  

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. Od połowy marca 

2020r. Policjanci razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Urzędu Celno- Skarbowego oraz żołnierzami Obrony Terytorialnej strzegli przejść granicznych 

z  Czechami i byli obecni na wszystkich zamkniętych przejściach granicznych, wszędzie tam gdzie 

do tej pory odbywał się swobodny ruch pojazdów i pieszych. Piesi mogli przekroczyć granicę 

jedynie na Moście Przyjaźni w Cieszynie za okazaniem stosownych dokumentów. Dokładne 

informacje na temat działań Policji przedstawione są w sprawozdaniu rocznym, które Komendant 

Policji przedstawia Radzie Powiatu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa 
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publicznego. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w  roku 2020 stwierdzono ogółem 

3 001 przestępstw, co daje spadek o 531 czynów w porównaniu do roku 2019 roku. Wzrost 

odnotowano w kategoriach przestępstw kryminalnych, których było  o 82 więcej przy ogólnej 

ilości 1 858 (+ 4,6%).  Mniej odnotowano przestępstw o charakterze gospodarczym. 

Wykres 21 Struktura przestępstw występująca na terenie powiatu 

 

Wykres 22 Zagrożenie przestępczością uznawaną za najbardziej uciążliwą dla 
społeczeństwa 
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Tabela 42 Wybrane efekty służby prewencyjnej 

 2019 2020 
spadek/ 

wzrost 

Zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa 595 494 -101 

w tym 
kryminalne 401 270 -131 

nietrzeźwi kierowcy 194 224 30 

Mandaty karne 3 423 1 945 -1 478 

Wnioski o ukaranie 1 112 672 -440 

Interwencje 17 645 17 641 -4 

W 2020r. na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do 132 wypadków drogowych, 

w których obrażeń ciała doznało 148 osób, natomiast 10 osób zginęło. W porównaniu do roku 

2019 liczba wypadków zmalała o 29 zdarzeń, natomiast o 2 więcej wzrosła liczba osób zabitych. 

Nastąpił także spadek ilości kolizji drogowych o 395 przy równoczesnym spadku liczby zdarzeń 

drogowych z  2 112 do poziomu 1 688. Dane obrazujące poziom bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Cieszyńskiego zostały zobrazowane na poniższym wykresie. 

Wykres 23 Poziom bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego 
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możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił i środków podczas wystąpienia powodzi. 

Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień 

realizują swoje zadania na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności.  

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy 

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy dla Powiatu Cieszyńskiego zlokalizowany jest 

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 2020 

roku na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie 3503 zdarzeń. Liczba zdarzeń 

w  poszczególnych kategoriach zagrożeń przedstawia się następująco: 

 Pożary – 345, 

 Miejscowe Zagrożenia (MZ) – 2 843, 

 Alarmy Fałszywe (AF) – 315. 

Razem: 3 503 

Najwięcej interwencji  w 2020 roku związanych było z usuwaniem skutków miejscowych 

zagrożeń (81,16% ogółu). Interwencje związane z walką z pożarami dotyczą 9,85% wszystkich 

zgłoszeń, natomiast zgłoszenia sklasyfikowane jako alarmy fałszywe stanowią 8,99%. Komendant 

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

dochodziło na terenie miasta Cieszyna oraz gminy Skoczów. 

Wykres 24 Porównanie liczby interwencji JOP związanych z walką z pożarami na terenie 
powiatu cieszyńskiego w latach 2016 – 2020 
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Gmina Ogółem Zdarzenia Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Goleszów 298 18 268 12 

Hażlach 177 21 154 2 

Istebna 208 50 137 21 

Skoczów 394 41 317 36 

Strumień 234 22 205 7 

m. Ustroń 461 37 343 81 

m. Wisła 218 18 149 51 

Zebrzydowice 379 32 338 9 

RAZEM 3503 345 2843 315 

W 2020 roku podczas zdarzeń wymagających interwencji zaobserwowano niższą o 64 

liczbę osób poszkodowanych względem roku 2019, odnotowano jednak największą liczbę ofiar 

śmiertelnych względem lat poprzednich. 

Wykres 25 Zestawienie liczby osób poszkodowanych w latach 2016 - 2020 

 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie dot. liczby osób 

poszkodowanych: 

Tabela 44 Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na poszczególne 
miasta i gminy 

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 2 10 0 1 0 0 2 9 0 0 

Chybie 2 16 1 0 0 0 1 16 0 4 

m. Cieszyn 4 42 0 2 0 1 4 40 0 2 

Dębowiec 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 

Goleszów 2 4 1 0 0 0 1 4 0 0 

Hażlach 1 19 1 1 0 0 0 18 0 1 

Istebna 2 4 1 0 0 0 1 4 0 0 

Skoczów 7 29 0 1 0 0 7 28 0 3 
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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 

Strumień 3 23 0 0 0 0 3 23 1 3 

m. Ustroń 4 31 0 0 0 0 4 31 0 0 

m. Wisła 0 19 0 1 0 0 0 18 0 3 

Zebrzydowice 1 9 0 0 0 0 1 9 0 0 

RAZEM 28 212 4 6 0 1 24 206 1 16 

  

Rada Powiatu, po rozparzeniu informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Cieszynie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych za2020r, pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu 

Cieszyńskiego. 

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 2020r. zarejestrowanych osób 

bezrobotnych było 3875, w porównaniu do stanu z końca 2019r. jest to o 802 osoby więcej. 

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%. 
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Rysunek 3 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Cieszyńskiego 

 

W Powiecie Cieszyńskim stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2020 r. 

wyniosła 5,6%, w porównaniu do roku 2019r. zwiększyła się o 1,3 punktu procentowego. Wzrost 

stopy bezrobocia jest zjawiskiem zachodzącym w całym kraju, jest to związane z panującą od 
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Wykres 26 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2016-2020 
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Najczęściej występujące bariery to m.in. długotrwałe bezrobocie, nieadekwatne kwalifikacje 

zawodowe, niska mobilność zawodowa. Zmiany na rynku pracy zachodzą tak dynamicznie, że 

cześć osób tracących pracę nie odnajduje się w nowej rzeczywistości rynku pracy. 

Wykres 27 Liczba osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2016-2020 zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie/ stan na koniec każdego roku 
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zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby nie posiadające prawa do zasiłku. Jednak 

biorąc pod uwagę osoby uprawnione do zasiłku, to w 2020 roku odnotowano wzrost liczby osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku, co oznacza, iż rejestrują się osoby, które co najmniej rok 

przepracowały i utraciły zatrudnienie.  

Wykres 28 Struktura osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 2020 r. 
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Fluktuacja bezrobotnych 

Fluktuacja osób bezrobotnych jest to ruch panujący w zasobach rejestru osób 

bezrobotnych wynikający z rejestrowania i wyrejestrowywania się osób. W roku 2020 

zarejestrowało się łącznie 5 013 osób, z kolei wyrejestrowało się 4 211 osób. Dla porównania w 

roku poprzednim zarejestrowało się łącznie 4 933 osób, wyrejestrowało się łącznie 5 250 osób. 

Oznacza to, iż faktycznie w 2020 roku urząd obsługiwał 9 224 osób bezrobotnych. 

Wykres 29 Napływ i odpływ z rejestru osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 
2020 roku w porównaniu do 2019 roku 
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Postępowanie administracyjne 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, jako jednostka organizacyjna Powiatu, w celu 

prawidłowej realizacji swoich zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, działa zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, wydając 

stosowne decyzje i postanowienia administracyjne oraz zaświadczenia. Zakres zrealizowanych 

zadań administracyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. Od 2018 roku dotyczy to także 

procedury zatrudniania cudzoziemców. 

Tabela 45 Działania administracyjne podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020 r. 
Postępowania administracyjne prowadzone przez urząd w 2020 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 

11658 

2. Wydawanie postanowień i zawiadomień 646 

3. Wydawanie zaświadczeń  3125 

4. Ilość pobranych raportów z SEPI (raporty SEPI3) 13771 

5. Decyzje dotyczące zatrudniania cudzoziemców 135 

6. Pozostałe działania administracyjne  11827 

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 46 Rodzaje udzielanych i wypłaconych świadczeń w 2020 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. 

                                                             
3 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 Ilość osób 

1. Zasiłek 5 815 287,78 2 184 

2. Dodatek aktywizacyjny 342 464,20 456 

3. Stypendium stażowe 1 615 245,96 251 

4. Stypendium szkoleniowe (w tym bon szkoleniowy) 135 005,80 110 

5. Stypendium studia podyplomowe 8 823,41 9 

 Razem 7 916 827,15 3 010 
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Tabela 47 Struktura działań aktywizujących bezrobotnych w 2020 r. 

 

Działania realizowane przez PUP w 2020 roku współfinansowane z Unii 

Europejskiej 

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. 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).  

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: staże, przyznawanie 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia grupowe, refundacje 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne. 

Łączna wartość projektu: 19 307 139,93 zł 

Projekt jest skierowany do 476 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, zgodnie 

z kryteriami udziału w projekcie. W 2020 roku 169 osób rozpoczęło udział w projekcie. 

Lp. Formy aktywizacji stosowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy 

Kwota Osoby objęte 
wsparciem 

1. Szkolenia 367 795,08 90 

2. Prace interwencyjne 192 288,61 23 

3. Roboty publiczne 1326,71 kontynuacja z 2019r. 

4. Staże 1 627 451,15 170 

5. Spółdzielnie socjalne- składki ZUS 18 327,25 15 

6. Doposażenie stanowiska pracy 875 918,18 58 

7. Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

2 350 246,49 127 

8. Prace społecznie użyteczne 718,80 1 

9. Bon stażowy Nie realizowano - 

10. Bon szkoleniowy 115 141,14 29 

11. Bon zatrudnieniowy 459 756,33 15 

12. Bon zasiedleniowy 84 000,00 12 

13. Dofinansowanie wynagrodzenia osób 
bezrobotnych powyżej 50 r.ż. 

Nie realizowano - 

14. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 579 719,77 359 

 Razem 6 672 689,51 899 
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Projekt realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2021r. pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.1.1 POWER). 

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 oraz bony zatrudnieniowe.  

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. Wypłata dofinansowania 

ma na celu ochronę miejsc pracy. 

Łączna wartość projektu: 11 177 586,66 zł 

Projekt był skierowany do 654 osób spełniających kryteria udziału. W 2020 roku udział 

w projekcie rozpoczęło 148 osób bezrobotnych. 

Tabela 48 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców w 2020 roku 

Lp. Rodzaj działania w zakresie zatrudnienia cudzoziemców Ilość 

1. Zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 2652 

2. Wydane zezwolenia na pracę sezonową typu „S” 15 

3. 
Informacje starosty wydane na temat możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego pracę 
cudzoziemcowi (dotyczy ilości stanowisk) 

3941 

 

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 49 Koszt realizacji zadań rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON w 2020r. 
Lp. Rehabilitacja zawodowa Kwota Ilość osób 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej 
Brak wniosków - 

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
49 000,00 2 

3. Staż 9 025,61 1 

Suma 58 025,61 3 
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Poradnictwo zawodowe realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  

Zmiany na rynku pracy oznaczają, iż bardzo ważna jest usługa poradnictwa zawodowego 

realizowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. 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 50 Forma poradnictwa zawodowego realizowana w PUP w Cieszynie w 2020 r. 
Lp. Forma porady Ilości osób 

1. Porady indywidualne 295 

2. Informacje zawodowe 1154 

3. Porady grupowe 47 

4. Informacja i poradnictwo dla osób niezarejestrowanych 44 

5. Indywidualne Plany Działania (IPD) 3862 

 

Tarcza Antykryzysowa 

W 2020 roku realizowano zupełnie nowe zadania w zakresie wsparcia firm Powiatu 

w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

Od kwietnia 2020r. wpłynęły 9164 wnioski o udzielenie pożyczki dla 

mikroprzedsiębiorców, 1232 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, 1877 wniosków 

o dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

niezatrudniających pracowników, 25 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników przez organizacje pozarządowe, 91 wniosków o przyznanie niskoprocentowej 

pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych oraz 19 wniosków o przyznanie 

dofinasowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej. Ostatnią 

formę w ramach Tarczy Antykryzysowej rozpoczęto realizować od 19 grudnia 2020 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 ramach tzw. 

tarczy branżowej w ciągu zaledwie kilku dni do 31.12.2021 r. wpłynęło 309 wniosków o wypłatę 

dotacji.  

Tabela 51 Realizacja Tarczy Antykryzysowej w 2020 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) 

15 029 815,91 2 621 051,66 3 552 142,06 
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Lp. Wyszczególnienie 
Fundusz 

Pracy 

POWER 

(Poddziałanie 

1.1.1) 

RPO 

(Działanie 

7.2) 

II  

Dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych 

(art.15zzc) 

4 981 600,00 725 920,00 2 358 980,00 

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 

42 117 400,59 0,00 0,00 

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) 

1 986 954,00 42 572,63 66 356,87 

V 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiebiorcy i małego 

przedsiębiorcy określonych branż 

(art.15zze4)- maksymalna kwota 5 tys. zł 

279 999,00 0,00 0,00 

  RAZEM I-V 64 395 769,50 3 389 544,29 5 977 478,93 

 

Ochrona praw konsumenta 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje 

powiatowy rzecznik konsumentów. Realizacja podstawowego zadania rzecznika polega na 

zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 

konsumentów, jak również na udzielaniu konsumentom z terenu powiatu cieszyńskiego ustnych, 

telefonicznych oraz pisemnych (w tym także mailowych) porad i informacji prawnych w zakresie 
ochrony interesów konsumentów.  
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W roku 2020 w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie wszystkich: 

ustnych, telefonicznych, pisemnych,  mailowych porad prawnych i informacji prawnych ogółem 

udzielono 1491. Rzecznik na podstawie indywidualnych wniosków konsumentów występował 

ponadto w 291 sprawach konsumenckich do przedsiębiorców w sprawach spornych. 

Przygotowywano ponadto zainteresowanym konsumentom na ich wniosek 7 pism procesowych: 

3 pozwy, 1 sprzeciw od nakazu zapłaty, 1 odpowiedź na pozew oraz 1 inne pismo procesowe. 

Powiatowy Rzecznik konsumentów w Cieszynie  złożył 1 pozew, w wyniku czego Sąd 

Rejonowy w Cieszynie wydał nakaz zapłaty (sygn. akt I Nc 939/20). Ze względu na ograniczania 

sanitarne spowodowane pandemią Covid-19 zawieszono działalność Stałego Sądu Polubownego 

zorganizowanego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Delegatura w Bielsku-

Białej wskutek czego Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie jako arbiter nie brał udziału 

w postępowaniach sądowych tego sądu.  

Rzecznik wystosował też do UOKiK-u 3 zawiadomienia o podejrzeniu stosowania 

nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców prowadzących dzielność w zakresie 

sprzedaży bezpośredniej i usług przewozowych. Z kolei do Delegatury Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej  przekazał 3 wnioski  o przeprowadzenie 

kontroli u przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługi przewozu taksówką. 

Nieodpłatna pomoc prawna 

W Powiecie Cieszyńskim w 2020 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 dnia 12.03.2020 r. nieodpłatna pomoc prawna była udzielana w pomieszczeniach 

nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie. Od 

13.03.2020 r., z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, nastąpiła zmiana formy funkcjonowania 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej- pomoc była udzielana z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikatory internetowe). 

W 2020 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 2020 r. znowelizowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, poprzez którą 

wprowadzono w życie między innymi niżej wymienione zmiany:  

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI POZA PUNKTEM 

W czasie trwania stanu epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja były 

udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość. 

W takiej sytuacji  nie wymagano złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności 

poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – w przypadku przedsiębiorców 

jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych 

osób w ciągu ostatniego roku. 

REJESTRACJA 

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione 

mogły dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239 bądź 

elektronicznie 
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POSZERZENIE KRĘGU OSÓB UPRAWNIONYCH O PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH 

JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEZATRUDNIAJĄCYCH INNYCH OSÓB 

W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU  

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).  

POMOC DE MINIMIS 

Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców miała charakter 

pomocy de minimis i podlegała dodatkowym regulacjom. 

ROZSZERZENIE ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  

Nieodpłatna pomoc prawna mogła być świadczona również z zakresu spraw związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców niezatrudniających innych 

osób w ciągu ostatniego roku). 

SPECJALIZACJA NIEODPŁATNA MEDIACJA 

Wprowadzono specjalistyczny dyżur mediatora przypadający w każdy czwartek miesiąca 

w godzinach 15:00-19:00. 

Powiat Cieszyński prowadził również działania z zakresu edukacji prawnej i promocji 

nieodpłatnej pomocy prawnej, polegające 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. 

Poniżej zostały zamieszczone zestawienia dotyczące liczby udzielonych porad w Powiecie 

Cieszyńskim z podziałem na dziedziny prawa, w poszczególnych powiatach w Województwie 

Śląskim i w poszczególnych powiatach w Polsce.  

Dane z zestawień pochodzą ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://np.ms.gov.pl/raporty i obejmują okres od czerwca do grudnia 2020 r. 
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Wykres 31 Liczba udzielonych porad w Powiecie Cieszyńskim według dziedzin prawa 

 

W Powiecie Cieszyńskim najwięcej porad prawnych zostało udzielonych z zakresu prawa 

cywilnego (649) i prawa pracy (301). 

Zmiany w ustawie rozszerzające krąg osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej na wszystkich, których nie stać na adwokata lub innego rodzaju płatną usługę prawniczą, 
spowodowały, że pomoc prawna  cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Pod 
względem ilości udzielonych porad Powiat Cieszyński  zajmuje trzecie miejsce w kraju i pierwsze 
w Województwie Śląskim. 

 

Wykres 32 Największa liczba udzielonych porad w poszczególnych powiatach w Polsce 
(w zestawieniu nie zostały ujęte miasta na prawach powiatu) 
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Wykres 33 Liczba  udzielonych porad w poszczególnych powiatach w województwie śląskim 

 

 

Pod  względem średniej liczby porad na jeden Powiat Cieszyński zajmuje pierwsze miejsce 

w  skali Województwa Śląskiego.  W skali kraju zajmuje natomiast miejsce dziesiąte. 

Wykres 34 Średnia liczba porad na jeden punkt w poszczególnych powiatach w 
województwie śląskim (w zestawieniu nie zostały ujęte miasta na prawach powiatu) 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej dotacja na finansowanie 

zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomoc prawnej jest przeznaczana w 91% na 

wynagrodzenia, 6% na pokrycie kosztów obsługi administracyjno- technicznej zadania, a 3 % na 

zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane przez organizacje pozarządowe. 
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Tabela 52 Wysokość dotacji na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 
Cieszyńskim 

Miesięczna wysokość dotacji 
na jeden punkt 

Miesięczna wysokość 
dotacji na wszystkie punkty 

Kwota rocznej dotacji na 
funkcjonowanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Powiecie 

Cieszyńskim 

5 005,00 zł 38 500,00 zł 462 000,00 zł. 
288,75 zł (dla organizacji 

pozarządowych na zadania z 
zakresu edukacji prawnej)    

 

 

Promocja powiatu 

Zadania z zakresu promocji prowadzone były poprzez promocję Powiatu oraz całego 

Śląska Cieszyńskiego, jako regionu turystycznego, a także poprzez promocję turystyki 

i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu. Powiat promowano  w ramach udziału 

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, Wrocław, Ustka (w węższym zakresie niż w latach 

poprzednich, co spowodowane było sytuacją epidemiczną). Planowany był udział również 

w  innych targach (m. in. w Opolu i  Nadarzynie) – niestety wydarzenia te zostały odwołane. 

Podjęto wspólne działania z Kolejami Śląskimi, w ramach których na wybranych dworcach 

(Gliwice, Katowice, Częstochowa, Chorzów) podróżni otrzymywali ulotki zachęcające do 

odwiedzenia Śląska Cieszyńskiego. 

W ramach działań popularyzujących turystykę rowerową wśród mieszkańców Powiatu 

Cieszyńskiego, wspólnie z PTTK o/Beskid Śląski w Cieszynie, zainicjowano akcję pn. ”Rowerem 

dookoła Śląska Cieszyńskiego”. W  ramach tego wydarzenia uczestnicy mogą zdobyć odznakę 

turystyki kwalifikowanej. Akcja jest kontynuowana w roku bieżącym. 

Inne działania promocyjne: 

 przygotowanie gadżetów promocyjnych z logo Śląska Cieszyńskiego lub z herbem 

Powiatu, w tym:, długopisów, ołówków, kredek, toreb bawełnianych 

i  ekologicznych, zestawów piśmienniczych, teczek, smyczy, kartek świątecznych, 

roll – up, 

 nagranie i publikacja na FB oraz na portalu cieszynskie.travel materiałów video 
z wybranych tras rowerowych – Weekendowe Propozycje Rowerowe, 

 zamówienie kilkuset maseczek z herbem Powiatu oraz z logo Śląska 

Cieszyńskiego, 

 wydanie ulotek z propozycjami jednodniowych wycieczek po Śląsku Cieszyńskim, 

 prowadzenie i rozwijanie portalu turystycznego cieszynskie.travel oraz profilu FB 

Śląsk Cieszyński, 

 pozycjonowanie portalu cieszynskie.travel, 

 druk 4 500 kolorowanek z najważniejszymi atrakcjami regionu (w 2021 r. wydano 

drugą ich część) – zadanie „Pokoloruj Śląsk Cieszyński” zostało dofinansowane ze 

środków Śląskiej Organizacji Turystycznej,  
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 reklama w mediach – Tramwaj Turystycznie (przy współpracy z partnerskim 

Powiatem Słupskim), 

 utrzymywanie sieci geocachy4 na terenie Śląska Cieszyńskiego, 

 udział w konkursie Osobowość Ziem Górskich, 

 wydanie kalendarza imprez na rok 2020, 

 zakup zdjęć do wykorzystania w działaniach promocyjnych, 

 zakupy albumów turystycznych i promocyjnych. 

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

Dokumentem regulującym formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami z nimi zrównanymi jest: 

 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 2020, przyjęty przez Radę Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 

XII/80/19 z dnia 29 października 2019 r.  

Jedną z istotniejszych form współpracy jest zlecanie zadań. Miniony rok mocno ograniczył 

możliwości funkcjonowania sektora pozarządowego. Począwszy od działań formalnych po 
działania podejmowane w ramach swojej działalności. Z uwagi na sytuację epidemiczną 

i  wprowadzone ograniczenia nie udało się zrealizować wszystkich zadań zleconych w trybie 

konkursowym czy z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ostatecznie w ramach ogłoszonych 

otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2020 roku, 

dofinansowano 53 zadania na łączną kwotę 178 831 zł, w tym: 

 17 zadań z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, 

 16 zadań z zakresu „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”, 

 10 zadań z zakresu „pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej”, 

 4 zadania z zakresu „edukacji”, 

 4 zadania z zakresu „ochrony i promocji zdrowia”, 

 2 zadania 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 6 zadań z różnych sfer aktywności społecznej. Łączna wysokość środków 

przeznaczona na tzw. „małe granty” wyniosła 23 895 zł.  

                                                             
4 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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Ponadto w roku 2020 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; 

Wykres 35 liczba zaewidencjonowanych podmiotów ze względu na formę prawną 
organizacji 
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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 2020 w centralnym rejestrze skarg i wniosków  zarejestrowano 19 spraw (w tym 

18 skarg 1 wniosek).  

W przypadku 15 spraw (15 skarg), pracownicy Biura Skarg i Kontroli przeprowadzili 

postępowanie wyjaśniające. 

Na działanie Wydziałów Starostwa złożono: 

 14 skarg, które rozpatrzone zostały negatywnie (zastrzeżenia, uwagi zawarte 
w  piśmie nie zostały potwierdzone), 

 1 rozpatrzono pozytywnie (zastrzeżenia, uwagi zawarte w piśmie zostały 

potwierdzone).  

Pozostałe 4 sprawy (3 skargi i 1 wniosek) zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg 

i  wniosków przesłano do rozpatrzenia innym organom, zgodnie z kompetencjami. 

Wykres 36 Liczba skarg i wniosków w latach 2018-2020 
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Kontrole 

Zarząd Powiatu  kontroluje jednostki  podległe i nadzorowane oraz podmioty dotowane 
przez Powiat.  

Komórką realizującą zadania z tego zakresu jest  Biuro Skarg i Kontroli Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie.  

W roku 2020 r. na podstawie planu kontroli i upoważnień wydanych przez Starostę, Biuro 

Skarg i Kontroli przeprowadziło 7 kontroli (5 planowych i 2 doraźne) . 

Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach: 

 1 kontrolę planową w budżetowej  placówce oświatowej, 

 1 kontrola doraźna w budżetowej placówce oświatowej, 

 3 kontrole planowe w niepublicznych placówkach oświatowych, 

 2 planowe kontrole w stowarzyszeniach organizujących bezpłatną pomoc prawną. 

Z przeprowadzonych  kontroli można wyodrębnić następujące grupy wraz ze 

stwierdzonymi uchybieniami: 

 Jednostki budżetowe oświatowe – uchybienia związane z brakiem aktualizacji 

wewnętrznych regulacji w zakresie rachunkowości i ZFŚS. 

 Niepubliczne jednostki oświatowe  – nieprawidłowości związane z niewłaściwym 
wydatkowaniem części dotacji oświatowej i konieczność zwrotu do budżetu 

powiatu kwoty 631,59 zł 

 Stowarzyszenia prowadzące nieodpłatną pomoc prawną- brak systematycznej 

realizacji zadań wynikających z umowy między stowarzyszeniem a Powiatem 

Cieszyńskim. 

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. 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W roku 2020 przeprowadzono 36 postępowań przetargowych wynikających z ustawy 

Prawo zamówień publicznych z czego: 

 32 postępowań rozstrzygnięto, 

 4 postępowań unieważniono. 

Wykres 37 Postępowania przetargowe w roku 2020 

 

Przedmiotem zamówienia były: 

 roboty budowlane – w 10 postępowaniach, 

 dostawy – w 16 postępowaniach, 

 usługi - w 10 postępowaniach. 

Wykres 38 Podział postępowań przetargowych 

 

W 10 przypadkach postępowania dofinansowane były ze środków Unii Europejskiej, 

w 2 przypadkach z budżetu Państwa w 3 przypadkach finansowanie było z innych źródeł, 

natomiast  27 postępowań było realizowanych ze środków własnych. 
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Wykres 39 Podział postępowań przetargowych z uwagi na źródła finansowania 

 

 

Ogólna wartość umów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami w 2020 r. 

to: 13.468.634,48zł netto z czego: 

 roboty budowlane – 9.759.242,41zł netto, 

 dostawy – 2.471.973,19zł netto, 

 usługi – 1.237.418,88zł netto. 

Wykres 40 Wartość umów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami 

 

Wartość udzielonych zamówień podprogowych w 2020 r. wyniosła 4.245.875,93 zł netto. 
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Wykres 41 Podział zamówień z uwagi na wartość 
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Podsumowanie 

Miniony 2020 rok był dla wszystkich czasem trudnym zarówno w sferze osobistej, jak 

i zawodowej. Począwszy od marca 2020 r. przyszło nam mierzyć się z wyzwaniem światowej 

pandemii Covid-19, która całkowicie zburzyła ugruntowany porządek społeczny i gospodarczy. 

Ograniczenia i obostrzenia były na każdym etapie dodatkowym wyzwaniem w codziennej pracy. 

Dzięki zaangażowaniu służb, inspekcji oraz całej administracji udało się większość problemów 

związanych z nowymi zadaniami zrealizować z powodzeniem. Wynikiem prowadzonych przez 

Radę i Zarząd Powiatu działań proinwestycyjnych i prorozwojowych jest osiągnięte przez Powiat 

Cieszyński wysokie drugie miejsce w Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek 

Powiatów Polskich. Każdy powiat jest oceniany według 63 kryteriów ujętych w 10 grupach 

tematycznych i w większości z nich  Powiat Cieszyński otrzymał  maksymalną ilość punktów.  

Docenione zostały m.in. działania  w zakresie ilości pozyskanych środków finansowych 

i przekazanych na inwestycję w infrastrukturę. Z funduszy zewnętrznych Powiat pozyskał 

12  mln zł, natomiast z funduszy krajowych 19 mln zł. Powiat został wysoko oceniony przez 

ekspertów ZPP za wdrażanie lub współfinansowanie programów związanych z  wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, za działania z  zakresu edukacji, kultury i sportu oraz 

na rzecz osób niepełnosprawnych. W roku 2020  zrealizowane zostały duże przedsięwzięcia 

drogowe, takie jak rozbudowa ul. Czarne w Wiśle (koszt 18 mln zł), ul. Góreckiej w Skoczowie 

(koszt 9 mln zł), czy rozbudowa ul. Długiej w Hażlachu (koszt 3,5 mln zł). W związku ze wzrostem 

zachorowań na Covid- 19 i potrzebą szybkiej diagnostyki w tym zakresie zdecydowano 

o zakupieniu dla ZZOZ w Cieszynie aparatu PCR  (sprzętu przeznaczonego do badań pod kątem 

zakażenia patogenem SARS-CoV-2).Koszt tego urządzenia  wyniósł 444 tys. zł. Po wygaśnięciu 

epidemii sprzęt będzie wykorzystywany do badań genetycznych, m.in. w kierunku gruźlicy, 

zakażeń atypowych płuc oraz wykrywania mechanizmów oporności superbakterii. W minionym 

roku zrealizowano również duży projekt dotyczący wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Za kwotę ponad 1 mln zł zakupiony został m.in. sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem. Trudna sytuacja zdrowotna związana z  zabezpieczeniem 

i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej dotknęła również Powiat Cieszyński . Bieżąca 

praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stały monitoring wszystkich jednostek pomocy 

społecznej pozwolił na wypracowanie standardów i systemów działania w nowej rzeczywistości. 

Z trudnym zadaniem zmierzył się Powiatowy Urząd Pracy. Drugi kwartał 2020 r. zdominowały 

instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców, wynikające z kolejnych edycji tarcz 

antykryzysowych. Nie jesteśmy jednak w stanie określić skali skutków, jakie pandemia 

pozostawiła w  zakresie struktury rynku pracy, dlatego najlepszym rozwiązaniem była szybka 

realizacja działań, ukierunkowanych na bezpośrednią pomoc przedsiębiorcom.  

Diametralnej zmianie uległ również model zarządzania i komunikowania się administracji 

urzędu i Rady Powiatu w Powiecie Cieszyńskim. Na stałe do codziennej praktyki wkroczyły 

posiedzenia, spotkania i konferencje realizowane w trybie on-line (zdalnym). Skuteczne 
wdrożenie wspomnianych narzędzi informatycznych wymagało wiedzy i zaangażowania ludzi 

otwartych na nowe wyzwania.  

        Starosta Cieszyński 

       Mieczysław Szczurek 
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