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Wydział Inwestycji i Rozwoju

Będzin, dn. 23.06.2016 r.
WIiR-II. 061.003.2016
Raport z realizacji „Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego
na lata 2009-2020” za rok 2015
Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych
i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego.
Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii Rozwoju są wskaźniki,
wynikające z danych pozyskiwanych z wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa.
Zgodnie z zapisami Strategii monitoring wykorzystuje ograniczoną ilość wskaźników tak, aby
możliwa była szybka ocena postępów realizacji Strategii (zgodnie z tabelą).
Na podstawie uchwały nr XVIII/186/2016 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia
2016 roku wskaźniki zostały zmodyfikowane. Działania zmierzające do ich modyfikacji
podjął Zespół ds. Wdrażania i Realizacji Strategii. Przyjęte wskaźniki odzwierciedlają
tendencje zachodzących zmian oraz są lepiej mierzalne.
Raport podzielony jest na cztery części odpowiadające czterem obszarom strategicznym.
Każda część przedstawiona została w formie opisowej poprzez omówienie podejmowanych
działań, oraz w tabeli wskaźników monitoringu celów operacyjnych.
I.

Kapitał Ludzki

I.1. Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości publicznej opieki zdrowotnej
I.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych
Działania:
Na poprawę jakości świadczonych usług medycznych wpływ ma podnoszenie kwalifikacji
personelu PZZOZ:
- 6 pielęgniarek uzyskało specjalizację (pielęgniarstwo epidemiologiczne, geriatryczne, opieki
paliatywnej)
- 33 pielęgniarki uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa;
- 21 pielęgniarek ukończyło kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne (pielęgniarstwo
pediatryczne, opieki paliatywnej, rodzinne, opieki długoterminowej, epidemiologiczne,
anestezjologii i intensywnej opieki, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, wykonywanie
i interpretacja zapisów EKG, szczepienia ochronne),
- 5 lekarzy uzyskało specjalizację (z psychiatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej)
Ponadto 1 pracownik uzyskał tytuł dr. n. med., 3 pracowników uzyskało tytuł magistra,
2 pracowników ukończyło studia podyplomowe.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.1.1.1, I.1.1.2.

I.1.2. Promocja zdrowego stylu życia
Działania:
Wydział Zdrowia organizował przedsięwzięcia, których celem było podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej istotnych zagrożeń zdrowotnych oraz wczesnego wykrycia zmian
chorobowych. Akcje były prowadzone jako działania towarzyszące w trakcie różnych
uroczystości powiatowych. Akcje dotyczyły profilaktyki chorób układu krążenia, chorób płuc
oraz profilaktyki cukrzycy np.: Warto się badać, Trzeba się badać, Biała Niedziela w Czeladzi
i Będzinie.
W roku 2015 na terenie szkół powiatowych odbywało się szereg spotkań poświeconych
profilaktyce substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Młodzież poznawała
negatywne fizyczne i psychiczne oraz społeczne konsekwencje zażywania środków
uzależniających. W szkołach były przeprowadzane szkolenia z dopalaczy
dla Rad
Pedagogicznych. Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego nawiązał współpracę z Krajowym
Biurem ds. przeciwdziałania narkomanii w celu pozyskania materiałów, publikacji
dotyczących dopalaczy dla szkół i placówek powiatowych.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.2.3.
I.2. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu
I.2.1. Wzrost jakości edukacji
Działania:
W 2015 roku uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego został przyjęty Program Rozwoju
Szkolnictwa Zawodowego na lata 2015 - 2020 w Powiecie Będzińskim. Program wskazuje
kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego, dzięki którym będzie można uatrakcyjnić
powiatowe szkoły.
W 2015 roku w ZSTU w Będzinie zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby egzaminu
zawodowego dla zawodu technik informatyk, zakupiono tablicę multimedialną, laptopa i projektor
multimedialnego. W ZSOiT w Wojkowicach zakupiono wyposażenie w ramach programu

Comenius: laptopy, projektory, gabloty ogłoszeń, tablice moderacyjne tekstylne.
WIiR podjął działania zmierzające do złożenia wniosku w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (projekt współfinansowany ze środków UE) na rozwój bazy dydaktycznej
szkolnictwa zawodowego w PCKUiP.
W sposób ciągły odbywa się promowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego za pomocą
stron internetowych szkół, powiatu, prasy lokalnej. Organizowany był panel dyskusyjny dla
doradców zawodowych w ZSTU w Będzinie, dni otwarte i Targi Pracy w ZSOiT
w Wojkowicach. ZSOiT w Czeladzi współpracował z Urzędem Miasta w Czeladzi. Ponadto
zawarto porozumienie z gimnazjami w Czeladzi w sprawie organizacji wspólnych zajęć przez
uczniów i nauczycieli ZSOiT w Czeladzi z gimnazjami.
PCKUiP w Będzinie uczestniczyło w wielu festynach na terenie całego powiatu.
Ponadto prowadziło zajęcia dla gimnazjalistów z zawodoznawstwa, zorganizowało Tydzień
Kariery Zawodowej oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczniów.
W roku szkolnym 2015/2016 szkoły poszerzały ofertę edukacyjną o nowe kierunki
kształcenia.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.2.1.1, I.2.1.2, I.2.1.3. W załączeniu odrębna tabela ze wskaźnikami do punktu
I.2.1.4.
I.2.2. Rozwój usług społecznych i społeczeństwa informacyjnego

Działania:
W 2015 roku w szkołach powiatu upowszechniany był proces nauczania z zastosowaniem
e-edukacji. Podjęto następujące działania:
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b) w ZSOiT w Wojkowicach wykorzystywano na zajęciach lekcyjnych platformę
Modle. Platforma dydaktyczna oferuje uczniom kursy z przedmiotów zawodowych
i
ogólnokształcących.
Szkoła
uczestniczy
w
pilotażowym
projekcie
MEN
(www.epodręczniki.pl), dzięki któremu nauczyciele podczas zajęć z młodzieżą mogą
wykorzystywać e – podręczniki z takich przedmiotów jak: język polski, biologia, geografia,
fizyka,
edukacja
dla
bezpieczeństwa,
chemia
oraz
wiedza
i społeczeństwo,
c) W ZSOiT w Czeladzi uczniowie korzystają z wirtualnego laboratorium, jest to
innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala na stosowanie
rozwiązań na co dzień stosowanych w firmach,
d) w PCKUiP w Będzinie 30 godzin dydaktycznych na każdym kwalifikacyjnym kursie
zawodowym prowadzone jest w formie zajęć e-learingu na platformie moodale.
W ramach Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej został uruchomiony portal
„e-Szpital”. Korzystanie z serwisu pozwala na dostęp do własnych danych w zakresie historii
choroby, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań, miejsca na liście
oczekujących i rejestracji. Korzystanie z portalu „e-Szpital” jest całkowicie bezpłatne.
Wskaźnik do celu operacyjnego jako wyjściowy dla analizy tendencji
w tabeli I.2.2.1.

opisany został

I.3. Wyrównywanie szans rozwojowych mieszkańców powiatu
I.1.3.1. Aktywizacja osób bezrobotnych
Działania:
Powiatowy Urząd Pracy podejmował szereg działań zmierzających do podniesienia
aktywności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych poprzez organizowanie kursów,
szkoleń i poradnictwa zawodowego.
1. Przeszkolenie 167 osób bezrobotnych w ramach 49 szkoleń oraz 42 bonów
szkoleniowych.
2. Objęcie 14 osób szkoleniem z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
3. Objecie osób bezrobotnych usługą poradnictwa zawodowego: 173 osoby skorzystały
z porad indywidualnych, 29 osób – z porad grupowych.
PUP realizował projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I) Okres
realizacji: 01.05.2015 – 31.12.2015. Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie: staże, środki przyznawane jednorazowo na
podjecie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji

i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, bony szkoleniowe, szkolenia zawodowe
i prace interwencyjne.
- Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Będzinie (I) Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.12.2015. Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. Formy wsparcia przewidziane
w projekcie: staże, środki przyznawane jednorazowo na podjecie działalności gospodarczej,
w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej
działalności, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego.
Następowała również realizacja programów finansowanych z „rezerwy” Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz z rezerwy Samorządu Województwa:
−
„Program wsparcia dla osób bezrobotnych do 25 roku życia”. Okres realizacji :
01.02.2015r. do 30.04.2016r. Program skierowany do osób bezrobotnych w wieku do 25
roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, dla których ustalono
II profil pomocy. Formy aktywizacji przewidziane w programie: staże, prace interwencyjne,
bon szkoleniowy.
−
„Program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku”. Okres realizacji:
01.05.2015r. do 31.08.2016r. Program skierowany do osób bezrobotnych
w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Będzinie, dla których ustalono II profil pomocy. Formy aktywizacji przewidziane w
programie: staż, szkolenia zawodowe, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego w wieku 50 +, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
−
„Program wsparcia dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy”. Okres realizacji: 01.05.2015r. do 31.12.2015r. Program skierowany do osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, dla których ustalono II profil pomocy. Formy
aktywizacji przewidziane w programie: staż, szkolenia zawodowe wskazane przez osobę
bezrobotną.
−
„Program wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”. Okres realizacji:
01.08.2015r. do 29.02.2016r. Program skierowany do osób bezrobotnych
w wieku 30 – 50 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, dla których
ustalono
II
profil
pomocy.
Formy
aktywizacji
przewidziane
w programie: staż, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe wskazane przez osobę
bezrobotną, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego.
Zorganizowano III Powiatowe Młodzieżowe Targi Pracy i Nauki w dniu 31 marca 2015 roku
- wspólne przedsięwzięcie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w
Będzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.
W 2015 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zorganizowano
19 giełd pracy – spotkań pracodawców z osobami bezrobotnymi – w których udział wzięło
250 zarejestrowanych bezrobotnych. W wyniku giełd pracy zatrudnienie podjęło 37 osób
bezrobotnych (efektywność giełd pracy przeprowadzonych w 2015 roku wyniosła 14,80 %).
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.3.1.1, I.3.1.2, I.3.1.3., I.3.1.4, I.3.1.5.

opisane zostały

I.1.3.2. Rozwój systemowego wsparcia rodzin
Działania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2015 organizowało szkolenia dla kandydatów
na rodziny zastępcze (zawodowe i niezawodowe). W ramach poszerzenia kompetencji tychże
rodzin zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W celu zwiększenia oferty
dziennych form wsparcia oraz opieki nad dzieckiem i rodziną w środowisku lokalnym
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny brał udział w wielu kampaniach na rzecz rodzin i ich
wsparcia.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.3.2.1, I.3.2.2, I.3.2.3., I.3.2.4.
I.3.3. Zapobieganie marginalizacji osób szczególnie narażonych na zjawisko
wykluczenia społecznego
Działania:
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego w roku 2015 kontynuował program „AS – Aktywny
Senior, Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014 - 2018”. Udzielano wsparcia przy
tworzeniu przez środowiska lokalne wolontariatów międzypokoleniowych. W ramach
wsparcia dla tworzenia lub działalności lokalnych Uniwersytetów III Wieku / Akademii
Twórczego Rozwoju Seniora i Wnuka w miesiącu grudniu 2015 roku zorganizowano i
przeprowadzono spotkania sportowe oraz spotkania z rękodzieła.
W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składało wniosek o dofinansowanie
projektu obejmujący swym zakresem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Grupą docelowa są mieszkańcy
Powiatu korzystający z pomocy społecznej, w tym niepełnosprawni oraz przebywający
w pieczy zastępczej. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Będzin, Wojkowice,
Sławków, Bobrowniki. Informacja o otrzymaniu dofinansowania grudzień 2015 rok.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.3.3.1, I.3.3.2.
II.

Środowisko naturalne i kulturowe

II.1. Zadbana przestrzeń wspólna i środowisko naturalne
II.1.1. Zachowanie ładu przestrzennego
Działania:
W roku 2015 Wydział Inwestycji i Rozwoju prowadził następujące inwestycje mające wpływ
na rewitalizację terenów przestrzeni publicznej:
- „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka i. Dominia Savio w Sarnowie ul.
Wiejska104”, zadanie wykonywane dwu etapowo, pierwszy etap zakończył się we wrześniu
2015 roku. Wartość 404 241,82 zł ( w tym dofinansowanie z WFOŚiGW).
- „Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą
w Rogoźniku przy ul.; Węgrowa 59”. Okres realizacji 2014/2015. Wartość 633 858,00 zł ( w
tym dofinansowanie z WFOŚiGW).
- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. Węgrowa 59 w Rogoźniku”. Okres realizacji rok 2015, wartość
139 000,00 zł (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska).
Wskaźnik do celu operacyjnego jako wyjściowy dla analizy tendencji opisany został
w tabeli II.1.1.2.

II.1.2. Zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska
Działania:
Opracowano „Program ochrony przed hałasem dla Powiatu Będzińskiego” – kwota
43 050,00 zł. Przekazano pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem dla Kół Łowieckich na
zagospodarowanie obwodu łowieckiego i ochronę zwierzyny - kwota 4 500,00 zł . Wydział
Środowiska i Leśnictwa uczestniczył w projekcie Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli II.1.2.1, II.1.2.2.
II.2. Atrakcyjna przestrzeń kulturalna
II.2.1. Poszerzenie oferty kulturalnej
Działania:
W roku 2015 Wydział Promocji, Kultury i Sportu zainicjował następujące przedsięwzięcia
kulturalne: Powiatowe spotkanie Seniorów, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, I Powiatowy Piknik Militarny, II Powiatowy Piknik Militarny,
Festyn „Dzień dla Rodziny”, Obchody Święta Wojska Polskiego, Powiatowa inauguracja
roku szkolnego w I L.O. im. M. Kopernika w Będzinie, Piknik Niepodległościowy, Obchody
wprowadzenia 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Wydział był również współorganizatorem wielu imprez kulturalnych: obchody 70
rocznicy Auschwitz Birkenau współorganizowane wraz ze Śląskim Centrum Edukacji
Sportowej, konkursy literackie, konkursy fotograficzne, Międzynarodowy Festiwal Kolęd i
Pastorałek, Orszak Trzech Króli, turnieje rycerskie, konkursy językowe.
WPKiS w 2015 roku często współpracował z lokalnymi stowarzyszeniami, w tym z Kołami
Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniami o długoletniej lokalnej historii.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3.

III.

Infrastruktura

III.1. Sprawna i efektywna infrastruktura
III.1.1. Wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu
Działania:
W roku 2015 nastąpiła poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu poprzez połączenie DK
78 i DK 86. Przebudowano drogę powiatową 4700S – ul. Sobieskiego w Wojkowicach.
Następowała realizacja zadań na terenie gminy Bobrowniki i Psary, min. przebudowa mostu
w Wymysłowie, przebudowa chodników w Psarach, Strzyżowicach, Brzękowicach Górnych,
Goleszy Górnej, Dąbiu Górnym, Sarnowie, przebudowa dróg powiatowych w Psarach i
Bobrownikach, min. Wymysłów, Góra Siewierska, Sarnów.
W roku 2015 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Czeladź,
Sosnowiec a Powiatem Będzińskim w celu przebudowy ciągu drogowego na odcinku rondo ul.
Nowopogońska w Czeladzi – ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu do skrzyżowania z DK 86.
Pierwszym etapem było wykonanie koncepcji przebudowy.

W 2015 roku Powiat Będziński przystąpił do partnerskiej realizacji projektu polegającego na
opracowaniu dokumentu pn.: „Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie
Będzińskim”.
Istotne działania w 2015 roku podejmowało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
zarządzające Katowice Airport w zakresie rozwoju komunikacji lotniczej tj.: oddano nową
drogę startową o długości 3200 m, oddano terminal przylotowy, rozbudowano parking P1,
zrealizowano inwestycje – Terminal Cargo. Powyższe działania dają nowe możliwości
rozwoju dla firm zlokalizowanych na terenie Powiatu Będzińskiego. Poprzez ciągły rozwój
lotnisko przyczynia się do tworzenia ok. 3000 miejsc pracy w obszarze portu lotniczego
gastronomii, obsługi klienta, obsługi lotniczej, serwisu technicznego, służb mundurowych itp.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli III.1.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3.
III.1.2. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej
Działania:
Z budżetu powiatu dofinansowano prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane
obiektów zabytkowych rejestrowych: konserwacja witraży drewniany kościół
p.w. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach, remont dachu Zboru Ariańskiego Dominik Markocki,
remont i konserwacja murów blankowania baszty zamek w Będzinie.
W 2015 roku przeprowadzono remont boiska przy I L.O. w Będzinie przy współfinansowaniu
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków własnych powiatu oraz
zakończono remont sali gimnastycznej w budynku przy ul. Promyka 26 w Będzinie,
finansowanie ze środków własnych powiatu.
W 2015 roku WPKiS promował szlak turystyczny Via Regia – Droga Świętego Jakuba
przebiegającego przez cały powiat. Szlak ten jest rozpoznawalny w kraju oraz w Europie.
Starostwo Powiatowe wsparło finansowo wydawnictwo broszur promujących ten szczególnie
szybko rozwijający się szlak.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli III.1.2.1, III.1.2.2, III.1.2.3.
III.1.3. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Działania:
Szpital w Będzinie:
˗ Oddział chirurgii Ogólnej: zakup i montaż drzwi przesuwnych, malowanie Sali po
operacyjnej i części sal chorych – kwota 19 900 zł (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, Program Dostosowania),
˗ zakup i montaż automatycznego systemu wjazdu do szpitala – kwota 14 760 zł
(reorganizacja systemu wjazdu na teren szpitala w związku z ograniczoną ilością miejsc
parkingowych),
˗ Oddział Chorób Wewnętrznych I: remont kapitalny łóżek szpitalnych, renowacja szafek
przyłóżkowych, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, malowanie sal chorych na
jednej kondygnacji, sanitariatów, łóżek szpitalnych – koszt 9 800 zł (decyzja Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Program Dostosowania),
˗ Pracownia RTG: malowanie pomieszczeń –(decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Program Dostosowania),

˗ Gabinet Fizykoterapii: malowanie – (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Program Dostosowania),
˗ Oddział Położniczo – Ginekologiczny: malowanie pomieszczeń, montaż instalacji
domofonowej na Oddział – koszt 4 930 zł (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Program Dostosowania),
˗ Przychodnia Specjalistyczna: malowanie – (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Program Dostosowania).
- zakup i montaż generatora dwutlenku chloru (montaż w wymiennikowi);
- zakup 2 głowic do aparatu USG LOGIQ 500- przychodnia specjalistyczna, Poradnia
Endokrynologiczna, Poradnia Urologiczna,
-zakup głowice 3,5 C do aparatu USG LOGIQ 3- pracownia USG- Pawilon ChirurgicznoInternistyczny.
Szpital w Czeladzi:
˗ Przychodnia Specjalistyczna: wymiana wykładzin i malowanie w gabinetach lekarskich –
koszt 21 200 zł (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Program
Dostosowania), ponadto wykonanie remontu węzła sanitarnego z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych.
˗ Oddział Rehabilitacji: malowanie pomieszczeń, remont sali ćwiczeń i adaptacja
pomieszczenia na pokój pomocniczy gabinetu zabiegowego – koszt 2 758 zł
(decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Program Dostosowania),
˗ Oddział Chorób Wewnętrznych II: malowanie pomieszczeń – koszt 3 842 zł (roboty
kontynuowane),
˗ Oddział Neurologiczny: malowanie pomieszczeń, roboty instalacyjne hydrauliczne i
elektryczne – (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Program
Dostosowania),
˗ Oddział Otorynolaryngologiczny: adaptacja pomieszczeń po Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej dla potrzeb Oddziału tj. malowanie pomieszczeń, roboty instalacyjne
hydrauliczne – koszt 3 480 zł (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Program Dostosowania),
˗ Dzienny Oddział Psychiatryczny: zabudowa wolnej przestrzeni i montaż drzwi przesuwnych
oddzielających salę psychoterapii grupowej od korytarza – koszt 2 600 zł
(polepszenie warunków psychoterapii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika
Praw Pacjenta),
˗ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy: polepszenie warunków pacjenta zgodnie
z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przystosowanie ZPO do
systemu zarządzania jakością ISO 9001- koszt 2 980 zł,
˗ Izba Przyjęć: montaż klimatyzatora typu split w sali obserwacyjnej, pozyskanego od
sponsora – (polepszenie warunków pacjentów przyjętych na obserwację),
˗ wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru, zakup telefonu systemowego centrali
telefonicznej, montaż w budynku portierni – koszt 13 270 zł (w związku z reorganizacją
pracy),
- budynek główny szpitala, segment A (piwnice): wymiana skorodowanego rurociągu wody
zimnej o śr. 100 mm na rurociąg stalowy z rur ocynkowanych wraz z podłączeniem
do istniejących instalacji pionowych wody użytkowej i hydrantów – koszt 21 058 zł,

˗ wymiana zużytego urządzenia podtrzymującego ciśnienie wody w sieci c.o., zakup i wymiana
pomp kondensatu kotłów pary niskoprężnej – koszt 24 390 zł (w ramach przygotowania do
sezony grzewczego i zabezpieczenia szpitala w wodę ciepłą),
˗ wykonanie prac związanych z uruchomieniem eksploatacji studni głębinowej w zakresie:
demontaż starej pompy głębinowej, czyszczenie studni, odkażanie wody przy użyciu środków
chemicznych, pompowanie oczyszczające, badanie jakości wody przeznaczonej do picia.
W trakcie wykonania jest opracowanie dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby
eksploatacyjne oraz wnioski dotyczące wykorzystania studni głębinowej dla potrzeb szpitala,
˗ dla obniżenia kosztów dostawy gazu do szpitala w Czeladzi, na podstawie analiz obniżona
została od sierpnia 2015r. „Moc zamówiona”.
Oddziały szpitalne i przychodnie specjalistyczne zostały doposażone w sprzęt o wartości
867 589,26 zł.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli III.1.3.1, III.1.3.2.
IV.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

IV.1.1. Rozwój współpracy międzysektorowej
Działania:
W roku 2015 WIiR przeprowadzał szereg uzgodnień w celu umożliwienia składania projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na konkursy ogłaszane na przełomie
2015/2016, min. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Biurem Krajowej Informacji
Podatkowej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W roku 2015 zostały podjęte działania związane z uruchomieniem programu skierowanego do
uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych pn.: „Zintegrowany system informacji
o instrumentach aktywizacji rynku pracy dla młodzieży Powiatu Będzińskiego”, w powyższym
zakresie współpracowali PUP, WIiR, WOiRS..
WPKiS ściśle współpracuje z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, które działa na rzecz
rozwoju całego Zagłębia Dąbrowskiego jako obszaru z wielowiekową tradycją atrakcyjnego
turystycznie. Ponad to WPKiS kontynuuje współpracę m.in.: z PTTK, Stowarzyszeniem na
rzecz zabytków i fortyfikacji Pro Fortalicium (stowarzyszenie zajmuje się wyznaczaniem
nowych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych).
Powiat Będziński w ramach współpracy międzysektorowej współpracuje z Agencją Rozwoju
Lokalnego w Sosnowcu, w roku 2015 Ośrodek Szkoleń i Doradztwa przeprowadzał szkolenia
na rzecz Starostwa Powiatowego.
W roku 2015 podpisano list intencyjny z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu
umożliwiający wspólne ubieganie się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego projektu skierowanego na poprawę efektywności kształcenia ogólnego
w szkołach powiatowych.
Nastąpiły uzgodnienia Powiatu z GDDiA dotyczące układu ciągu komunikacyjnego
związanego z budową Centrum Logistycznego w Psarach.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli IV.1.1.1, IV.1.1.2, IV.1.1.3, IV.1.1.4, IV.1.1.5.
IV.1.2. Rozwój współpracy między jednostkami administracji publicznej.
Działania:
Bieżąca współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego w kwestiach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przez cały 2015 rok następowały spotkania z przedstawicielami gmin powiatu w zakresie
opracowania Koncepcji systemu dróg rowerowych. Powiat był organizatorem szeregu
spotkań z gmina Czeladź oraz Sosnowiec w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy
dróg - ciągu drogowego na odcinku rondo ul. Nowopogońska w Czeladzi – ul. GrotaRoweckiego w Sosnowcu do skrzyżowania z DK 86.
Następowały uzgodnienia z gminami w zakresie zapisów Lokalnych Programów Rewitalizacji
i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Trwały wspólne prace z ościennymi gminami w zakresie realizacji projektu Zagłębiowski
Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Krynicy (projekt
dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014.
Powiat współpracował z wybranymi gminami w zakresie wspólnego realizowania projektów
systemowych dotyczących sfery społecznej.
Wydział Inwestycji i Rozwoju organizował również spotkania w zakresie tematyki unijnej
zarówno dla MŚP i jst. oraz Mobilne Punkty Informacyjne. Spotkania były organizowane przy
współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu oraz
Głównym Punktem Informacyjnym z Katowic.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli IV.1.2.1, IV.1.2.2.

