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Raport z realizacji „Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego
na lata 2009-2020” za rok 2018

I.

Kapitał Ludzki

I.1. Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości publicznej opieki zdrowotnej
I.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych

Działania:
W roku 2018 w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało zrealizowanych
szereg inwestycji poprawiających komfort świadczonych usług:
- przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na poradnie
specjalistyczne w Będzinie.
25 maja 2018 r. dokonano w Będzinie uroczystego otwarcia zespołu Przychodni
Specjalistycznych w budynku „G” Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
W celu ułatwienia dostępu do poradni dla pacjentów z niepełnosprawnościami, zostały one
zlokalizowane na parterze budynku (brak barier architektonicznych) – dotychczasowa
lokalizacja w budynku głównym Szpitala oraz w budynku „Starego Szpitala” przysparzała
wiele trudności. Rocznie z porad specjalistów w będzińskich przychodniach korzysta ok. 50
tysięcy osób.
Koszt inwestycji to kwota 1 834 000 zł, z czego 1 500 000 zł to środki pochodzące z budżetu
powiatu, a pozostała kwota tj. 334 000 zł to środki własne Szpitala.
W ramach Przychodni wykonywane są badania i zabiegi z zakresu: chirurgii; urologii;
hematologii; gastroenterologii; proktologii; endokrynologii; ginekologii; chorób sutka;
leczenia bólu. Funkcjonuje poradnia cukrzycowa; kardiologiczna; alergologiczna dla
dorosłych i dzieci; rehabilitacji; geriatrii; medycyny paliatywnej; lekarza rodzinnego oraz
pracowania spirometryczna i EKG.

- przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na Oddział Okulistyki
wraz z blokiem operacyjnym.
9 października 2018 r. miało miejsce otwarcie w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej – Szpital w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 jednego z najnowocześniejszych
w Województwie Śląskim Oddziału Okulistyki.
Dotychczas Oddział Okulistyki mieścił się w budynku Szpitala w Czeladzi (Szpital pod koniec
2017 roku przejął od Dąbrowy Górniczej kontrakt i uruchomił Oddział). Wysoko
wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska, którą pozyskał PZZOZ (głównie
z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach), wykonuje średniomiesięcznie 170
zabiegów usunięcia zaćmy oraz około 11 zabiegów witrektomii. W związku z dużym
zapotrzebowaniem na tego rodzaju świadczenia medyczne podjęto działania zmierzające do
zwiększenia ilości wykonywanych zabiegów, co wiązało się z potrzebą znalezienia nowej
lokalizacji i utworzenia niezależnej, dwustanowiskowej sali operacyjnej – na wyłączność
Oddziału Okulistyki. W związku z przeniesieniem Poradni Specjalistycznych do budynku „G”,
w budynku głównym Szpitala w Będzinie powstały warunki dla budowy nowego oddziału.
Nowy Oddział, wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt. Oddział zabezpiecza pacjentów
z terenu Powiatu Będzińskiego oraz miast ościennych w świadczenia z dziedziny okulistyki.
Realizacja zadania pod nazwą „Budowa Oddziału Okulistyki w Powiatowym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej – lokalizacja Będzin” była możliwa dzięki współdziałaniu
i finansowym udziale Powiatu Będzińskiego (1 300 000 zł), Miasta Będzina (1 000 000 zł),
środków rządowych (1 000 000 zł) oraz środków własnych PZZOZ. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 5 692 787,87 zł.
- modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Salę Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego.
17 października 2018 r. w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital
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Kardiologicznego, która jest częścią Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Szybkiej
Diagnostyki Kardiologicznej. Sześciołóżkowa sala przeznaczona jest dla pacjentów
z chorobami układu sercowo–naczyniowego m.in. z ostrą lub przewlekłą niewydolnością
serca, groźnymi zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia.
Sala, która powstała kosztem około miliona złotych (dotacja miasta Czeladź oraz środki
własne PZZOZ), została wyposażona w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą, np.
kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat do masażu zewnętrznego serca (LUCAS) oraz
wysokiej
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UKG,

służący

do

oceny

budowy

i

pracy

serca

i dużych naczyń. Jest on niezbędny do diagnostyki pacjentów z chorobą niedokrwienną serca,
po przebytym zawale serca z nadciśnieniem tętniczym z wadami serca czy chorobą
zakrzepowo-zatorową.
- wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu w Będzinie oraz w Czeladzi.
W celu dostosowania Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej do standardów
związanych z obsługą osób niepełnosprawnych podjęto decyzję o wymianie dźwigów
osobowych w budynku Szpitala w Będzinie oraz w Czeladzi. Na powyższe zadanie uzyskano
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączny
koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1 000 000,00 zł.

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:
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z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, które ukierunkowane były na profilaktykę
pierwotną (edukację zdrowotną, której celem jest zapobieganie występowania problemów
zdrowotnych) oraz na profilaktykę wtórną (której celem jest wczesne rozpoznanie istniejących
już problemów zdrowotnych oraz wczesna interwencja medyczna rokująca pozytywny wynik
wdrożonego leczenia).
Zadania realizowano w oparciu o „Plan realizacji zadań z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia” z uwzględnieniem zaistniałych i uzasadnionych potrzeb społecznych
obejmowały:
- „Sprawdź kondycję swoich kości”. Badanie w kierunku osteoporozy zostało wykonane
za pomocą densytometru Hologic zainstalowanego w mobilnej pracowni densytometrycznej.
Do badania w kierunku osteoporozy przystąpiły 73 osoby.
- „Sprawdź kondycję swojego słuchu”. Badanie słuchu zostało przeprowadzone u 50 osób
za pomocą mobilnej pracowni wyposażonej w audiometr.
- „Skontroluj swoje znamiona”. Bezpłatnych badanie znamion w kierunku wykrycia
"czerniaka" raka skóry – przebadano ponad 20 osób.

- „Spirometria – badanie płuc”. Badanie bezbolesne i bezinwazyjne, którego celem jest
wykryć takie główne choroby układu oddechowego jak astmę i POChP. Przebadano ponad 30
osób.
- Akcja „Koperty Życia”. W roku 2018 r. kontynuowano akcję kolportażu tzw. „Kopert
Życia”. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany
w lodówce. Wydział udostępnia wszystkim zainteresowanym bezpłatnie kopertę życia.
- „Zdrowie w Powiecie”. W październiku 2018r. wraz z gazetą samorządową „Wydarzenia
Powiatu Będzińskiego” ukazał się pierwszy numer dodatku specjalnego pn. „Zdrowie
w Powiecie”. Dodatek ma na celu przybliżenie mieszkańcom Powiatu Będzińskiego zakresu
usług oferowanych przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
W promocję zdrowego stylu życia w roku 2018 włączyły się również placówki oświatowe
organizując szereg akcji edukacyjnych dla uczniów np.:
- Podstępne WZW,
- obchody światowego Dnia Walki z AIDS,
- Smog – groźny jak smok,
- Co wiem o autyzmie,
- Ten zabójczy cukier.
Organizowane na terenie szkół powiatowych spotkania i warsztaty miały na celu
podnoszenie świadomości wśród uczniów w zakresie zdrowego stylu życia i walki
z uzależnieniami. Zdrowy styl życia w szkołach był również promowany poprzez aktywności
sportowe tj. pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Jednostki oświatowe włączały się w organizację oraz udział w spotkaniach na rzecz seniorów
– IV Powiatowe Dni Seniora.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.2.3.

opisane zostały

I.2. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu

I.2.1. Wzrost jakości edukacji

Działania:
W roku 2018 w szkołach kontynuowana była realizacja projektów unijnych skierowanych do
uczniów zarówno klas ogólnokształcących jak i klas zawodowych. Zakończono realizacje
projektu „Akademia kreatywności i kompetencji w Powiecie Będzińskim” oraz „Zawodowa
akademia rynku pracy w Powiecie Będzińskim”, kontynuacją tegoż projektu będzie jego
druga edycja „Zawodowa akademia rynku pracy w Powiecie Będzińskim – II”. Powyższe
projekty są realizowane we współpracy z WS Humanitas z Sosnowca.
Projekty mające wpływ na wzrost jakości edukacji realizowane są również przez PCKUiP
oraz SOSW.
PCKUiP w Będzinie zakończyło realizację projektu unijnego „Zagłębiowskie kroki ku
przyszłości etap I”. Przedmiotem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród
159 uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, których praktyczna nauka
zawodu odbywała się w PCKUiP. W ramach projektu organizowane były kursy i szkoleń dla
uczniów szkół zawodowych. W ramach konkursu w roku 2018 został złożony kolejny projekt
przez PCKUiP, jako kontynuacja etapu. Projekt pt.: „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap
II”

otrzymał dofinansowanie z RPO WSL, okres realizacji lata: 2019 - 2020. Projekt

skierowany jest do 53 uczniów.
Natomiast SOSW realizuje projekt pt.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSW w Będzinie –
II etap”, który jest kontynuacją pierwszego etapu z roku 2017. Celem projektu jest wzrost
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
W 2018 roku zakończyła się realizacja projektu finansowanego z EFS w ramach programu
PO WER „Praktyk na praktykach”. Przedmiotem projektu było podniesienie kwalifikacji
i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w PCKUiP i ZST-U
w Będzinie. W stażu uczestniczyło 27 nauczycieli. Projekt obejmował również wyjazdy do
Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Natomiast ZST-U kontynuuje realizacje projektu „Dobra praktyka dla technika”,
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER. W ramach projektu organizowane
są wyjazdy dla 50 uczniów na praktyki zagraniczne. W październiku 2018 roku uczniowie klas
trzecich wyjechali na miesięczne praktyki do Bułgarii i Wielkiej Brytanii.
W roku 2018 kontynuowano również realizacje projektów inwestycyjnych, skierowanych na

rozwój bazy dydaktycznej w PCKUiP oraz przebudowę przedszkola w SOSW w Będzinie:
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla
potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP – budynek nr 1”. W roku 2018 zakończono
doposażenie pracowni zawodowych, wyposażono pracownię pomocniczą do pracowni
nowoczesnych technik spawalniczych oraz izolacji budowlanych i obróbki drewna w sprzęt
metrologiczny i edukacyjny symulator do nauki spawania.
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla
potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP – budynek nr 2”. W 2018 roku otrzymaliśmy
dofinansowanie,
przebudowie
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niepełnosprawnych. Wynikiem tej inwestycji są trzy nowe pracownie nauki zawodu (warsztaty
szkolne) takie jak:
- pracownia napraw pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki i napraw
samochodów ciężarowych, pracownia diagnostyki samochodowej.
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim – przebudowa i adaptacja części
istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku SOSW w Będzinie”.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa trzech pięter zachodniego segmentu budynku szkoły
wraz z dobudową szybu windowego i klatki schodowej, budowa podjazdów dla osób
niepełnosprawnych, drogi pożarowej z hydrantem, miejsc postojowych i chodników.
Przedszkole zostało dostosowane do wymogów przeciwpożarowych poprzez zamontowanie
systemu czujek oraz systemu oddymiania. Wyremontowane pomieszczenia zostały wyposażone
w nowe meble oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wykonany został plac zabaw, który wyposażony
został m.in. w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Realizacja projektu
zakończyła się w 2018 roku.
W dwóch placówka przeprowadzono remont sal gimnastycznych:
- Remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Będzinie,
- Remont sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego
w Będzinie.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie wyremontowana została
pracownia fizyczno-chemiczna. Pracownia „Planeta Kopernika” została utworzona
w ramach projektu „Zielona Pracownia – 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za otrzymaną kwotę 30 000,00
złotych zakupiono wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

W roku 2018 w szkole w Siewierzu uruchomiono technikum z kierunkiem technik logistyk.
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:
Kontynuacją lat ubiegłych

w szkołach powiatu upowszechniany był proces nauczania

z zastosowaniem e-edukacji. Wykorzystywano nowoczesne technologie w ramach prowadzony
zajęć np.: platforma Moodle, Geoportal, Insta.Ling, epodreczniki.
Na lekcja wykorzystywano wirtualne testy sprawdzające, multimedialne prezentacje.
Projekty o pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, są również składane w wersji elektronicznej
przez specjalnie do tego celu przygotowaną platformę LSI, następnie cały proces realizacji
tj. sprawozdawczość, wnioski o płatność, harmonogramy również składane są w wersji
elektronicznej.
W ramach Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej można korzystać z portalu
„e-Szpital”. Korzystanie z portalu „e-Szpital” jest całkowicie bezpłatne.
Wydział Geodezji realizuje z ościennymi gminami (Lider: Dąbrowa Górnicza, partnerzy:
powiat bieruńsko-lędziński, Jaworzno, Sosnowiec, Tychy) projekt dofinansowany ze środków
unijnych pt.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej
poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów
publicznych”. Celem projektu jest poprawa dostępności i komunikacji elektronicznej. Wartość
projektu przypadająca na Powiat to: 11 387 032,00 zł.
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 w Będzinie w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
roku podejmował i realizował następujące przedsięwzięcia wpisujące się w działania:
1) Podniesienie aktywności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych poprzez
organizowanie kursów, szkoleń i poradnictwa zawodowego:
- 80 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, w tym 35 osoby w ramach bonu szkoleniowego;
- 113 osób skorzystało z porady indywidualnej, 101 z porady grupowej, 11 osób
z indywidualnej informacji zawodowej, 105 osób uczestniczyło w grupowych spotkaniach
informacyjnych.
W 2018 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zorganizowano 13 giełd
pracy, w których udział wzięło 159 zarejestrowanych bezrobotnych. W wyniku giełd
zatrudnienie podjęło 18 osób bezrobotnych (efektywność giełd pracy przeprowadzonych
w 2018 r. wyniosła 11,3 %). Podczas giełd pracy oferowano zatrudnienie w zawodach:
pracownik restauracji, kasjer, sprzedawca, kierowca kategorii B, krawiec, magazynier,
kucharz, pracownik działu eksportu, operator wózka widłowego;
W dniu 23.05.2018 r. zorganizowano Targi Pracy i Nauki oraz 11.10.2018 r. Powiatowe
Targi Pracy PRACUJ W POWIECIE BĘDZIŃSKIM w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie.
W 2018 roku PUP zakończył realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków
UE:
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Będzinie (III)
Celem głównym projektu było: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+
pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.
Wsparciem objęto 460 osób zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących co
najmniej do jednej z wymienionych grup:
a. osoby powyżej 50 roku życia,
b. kobiety,
c. osoby z niepełnosprawnościami,
d. długotrwale bezrobotne,

e. o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu to: pośrednictwo pracy, staże, prace
interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej
działalności, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
2) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III)
Cel główny projektu to: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim.
Projekt objął wsparciem 663 osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Będzin,
zakwalifikowane
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z niepełnosprawnościami i 130 osób długotrwale bezrobotnych), należące do tzw. kategorii
NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym oraz w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie
uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na
zasiedlenie, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej
działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wraz z ośmioma innymi urzędami pracy z województwa
śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie na mocy,
którego przystąpił do realizacji Programu Regionalnego 50 + na rok 2017, kontynuowanego
również w roku 2018. Celem Programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, w tym 33 zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, które zostały objęte następującymi formami
wsparcia: roboty publiczne – 10 osób, staże – 9 osób, prace interwencyjne – 2 osoby, środki
przyznawane jednorazowo na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 3 osoby,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku
życia – 9 osób. Wysokość środków wydatkowanych w 2018 r. na realizację Programu
wyniosła 289,4 tys. złotych. W 2018 roku w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia zatrudnienie podjęło 10
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Realizowane były również programy finansowane z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej:
- Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 45 roku życia,
- Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na
terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli I.3.1.1, I.3.1.2, I.3.1.3., I.3.1.4, I.3.1.5.

I.1.3.2. Rozwój systemowego wsparcia rodzin

Działania:
W

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie funkcjonuje

zespół do spraw

rodzinnej pieczy zastępczej, w którym w 2018 r. było zatrudnionych 11 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy

udzielenie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
We współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny koordynator ustala także plan
pomocy dziecku. W roku 2018 zostało opracowanych 65 takich planów.
PCPR w Będzinie w 2018 r. nawiązało współpracę z klubem sportowym MKS Będzin w celu
propagowania i inicjowania działań na rzecz wspierania dziecka i rodziny. W sumie klub
bezpłatnie zaprosił rodziny zastępcze wraz z dziećmi na 4 mecze siatkówki. Z oferty
skorzystało 26 osób.
W trakcie całego roku PCPR przeprowadza na terenie powiatu

kampanie społeczne

promujące rodzicielstwo zastępcze poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, na stronach
internetowych urzędów i instytucji pozarządowych.

Zostały także porozwieszane plakaty

w miejskich i powiatowych ośrodkach zdrowia, kultury, nauki a nawet u niektórych lokalnych
przedsiębiorców.
30 maja 2018 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zostało zorganizowane integracyjne
spotkanie rodzin zastępczych wraz z dziećmi biologicznymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy
zastępczej.
W 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zorganizowało 1 edycję

szkoleniową

dla

kandydatów

do

pełnienia

funkcji

rodziny

zastępczej.

Szkolenie

zorganizowane było w terminie od 11.09.2018r. do 20.11.2018r. Szkolenie rozpoczęło 13
osób, ukończyło 11 osób.

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:
W roku 2018 kontynuowany był program „AS – Aktywny Senior, Powiatowy Program dla
Seniorów na lata 2014 - 2018”. Wydanych zostało ogółem 2538 kart z czego w roku 2018
wydano 214 kart aktywny senior. Karty uprawniają do ulg, zniżek i rabatów np. na zakup
biletu do kina, muzeum, na usługi okulistyczne.
W dniu 6 października 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Będzinie odbył się IV Powiatowy Dzień Seniora. Kolejny raz Seniorzy z Powiatu
Będzińskiego mogli spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Udział wzięło w nim 150
osób. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie od 2017 roku realizuje
projekt „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja.
W 2018 r. udział w projekcie wzięło 87 Beneficjentów w tym: 20 osób niepełnosprawnych,
12 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz 55 rodzin zastępczych. W ramach
projektu osoby te zostały objęte następującymi formami wsparcia:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- kursy i szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestników,
- wyjazd 9-dniowy - rehabilitacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych,
- wyjazd 3 dniowy - szkoleniowo-integracyjny dla rodzin zastępczych,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.3.3.1, I.3.3.2.

opisane zostały

II.

Środowisko naturalne i kulturowe

II.1. Zadbana przestrzeń wspólna i środowisko naturalne

II.1.1. Zachowanie ładu przestrzennego

Działania:
W roku 2018 Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego kontynuował
realizację inwestycji mających pośrednio wpływ na rewitalizację terenów przestrzeni
publicznej, poprzez realizacje projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla
potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1”, projekt otrzymał
dofinansowanie ze środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020. W roku 2018 została
doposażona ostatnia pracownia nauki zawodu.
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla
potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2”, projekt otrzymał
dofinansowanie ze środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020. W roku 2018 nastąpiła
realizacja w zakresie remontu części obiektu oraz rozpoczęto procedury związane
z doposażeniem pracowni: napraw pojazdów samochodowych, diagnostyki i napraw
samochodów ciężarowych oraz diagnostyki samochodowej.
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim – przebudowa i adaptacja części
istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku SOSW w Będzinie”, projekt
otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020. Prace remontowo
budowlane rozpoczęte w 2017 roku trwały do października 2018 roku. W ramach projektu
min. przebudowano trzy kondygnacje obiektu, dobudowano windę, dostosowano dla potrzeb
osób niepełnosprawnych, nastąpiło doposażenie sal przedszkolnych oraz wykonano plac
zabaw.
W 2018 roku złożono na konkurs projekt pt.: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz
z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”. Przedsięwzięcie
obejmować będzie inwestycję polegającą na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo
budowlanych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu
zagospodarowania wokół budynku m.in. parkingu oraz placu zabaw dla dzieci celem

utworzenia Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami chronionymi przy
ul. Krakowskiej 11 w Będzinie. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na rok 2019.
W roku 2018 przygotowana została dokumentacja projektowa dla trzech obiektów: Zespołu
Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.
Szkoły te zostaną objęte projektem „Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap –
Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe”, który składany będzie w odpowiedzi na
konkurs w roku 2019.
Podjęto również w 2018 roku prace zmierzające do złożenia kolejnych projektów z zakresu
instalacji

paneli

fotowoltaicznych

na

budynkach

użyteczności

publicznej

oraz

przeprowadzenia termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina,
budynek nr 2.
Ciągłemu rozwojowi podlega Geoportal, realizowany jest kolejny projekt partnerski.

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:
Realizowane są zapisy Programu ochrony środowiska dla Powiatu Będzińskiego na lata 2017
– 2020 z perspektywą do roku 2025.
W 2018 roku trwały prace związane z przygotowaniem kolejnych projektów mogących
ubiegać się o dofinansowanie unijne, tj.
- „Ograniczenie niskiej

emisji

poprzez

działania termomodernizacyjne budynków

użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie
przy ul. Chopina” (budynek nr 2), wykonany został projekt budowlano-wykonawczy wraz
z audytem energetycznym oraz dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku
o dofinansowanie unijne. Inwestycja obejmować będzie termomodernizację budynku Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Chopina w Będzinie. Ponadto w ramach inwestycji wykonana
zostanie: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, rozwiązanie problemu odwodnienia
i hydroizolacji fundamentów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne.
- „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego”,
przeprowadzona została inspekcja techniczna budynków pod kątem możliwości technicznej,

montażu instalacji fotowoltaicznej oraz sporządzony został Program Funkcjonalno-Użytkowy
i dokumentacja aplikacyjna. Zostało wytypowanych pięć placówek powiatowych, to jest:
1.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie;

2.

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie;

3.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie;

4.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Czeladzi,

5.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Chopina w Będzinie,

na których planowane jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

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 ramach działań wspierających rozwój kultury Powiat Będziński w roku 2018 przyznał
dotację dla Teatru Dzieci Zagłębia w wysokości 750 000,00 zł oraz dla Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 90 000,00 zł.
Od roku 2000 nagradzana jest działalność osób aktywnie zaangażowanych w życie kulturalne
i promocję powiatu w Polsce oraz poza jej granicami. Nagroda w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury, przyznawana jest za całokształt
działalności lub za osiągnięcia i dokonania regionalne mające na celu prezentację
i utrwalenie wartości lokalnych w dziedzinie kultury. Zgodnie z regulaminem przyjętym przez
Radę Powiatu Będzińskiego może ją otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub inny
podmiot. W 2018 roku podczas uroczystej gali nagrody otrzymali: Krzysztof Kozana - tancerz
międzynarodowej klasy w tańcu towarzyskim, Kamila Dróżdż - wokalistka, Koło Gospodyń
Wiejskich Boguchwałowice, Zespół artystyczny „Tęcza”, Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki
Senior.
Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza co roku otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
W 2018 roku zorganizowano szereg przedsięwzięć kulturalnych mających na celu promocję
lokalnej kultury, w szczególności koncerty i konkursy. Starosta Będziński objął honorowym
patronatem wydarzenia o szczególnym charakterze. Były to m.in.: Wernisaż „Inspiracje"

w Starostwie Powiatowym, X Diecezjalny Konkurs Literacki i Fotograficzny w Wojkowicach,
Czeladzki Jarmark św. Stanisława, XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki w Norwidzie,
Potyczki językowe, konkurs Danuta Siedzikówna „Inka” – ktoś taki jak ja?, XIV Powiatowy
Konkurs Recytatorski.
W zakresie promocji powiatu w roku 2018 była wydawane było czasopismo samorządowe
„Wydarzenia. Gazeta samorządowa Powiatu Będzińskiego” w nakładzie 40 400 egzemplarzy
każde wydanie, w cyklu dwumiesięcznym.
Wydano kalendarz z motywami turystycznymi i zamkowymi z terenu powiatu oraz folder
promocyjno-informacyjny o powiecie.
W ramach promocji przygotowana i zamieszczona została publikacja dotycząca
4 znakowanych szlaków turystycznych PTTK: Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej, Szlak
Powstańców 1863r., Szlak Tysiąclecia, Szlak Świerklaniecki w gazecie samorządowej oraz na
stronie internetowej powiatu.

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 2018 nastąpiła realizacja następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4719 S – ul. Małobądzka w Będzinie – etap V,
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie – etap I,
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4718 S – ul. Dębowa w Preczowie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4707 S - ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach – etap III,
- Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Miłosza (dawna Nowotki) w Będzinie,
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie,
- Przebudowa mostu nad rzeką Mitręga w ciągu drogi powiatowej 4706S - ul. Zagłębiowska
w Siewierzu,

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4714 S - ul. Piłsudskiego w Będzinie
z ul. Rafała Sznajdera i ul. Sierżanta Załogi,
- Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Gzichowska w Będzinie,
- Budowa sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej 4701 S - ul. Szpitalna w Czeladzi,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4718 S ul. Sosnowa i ul. Dębowa w Preczowie –
etap I,
- Przebudowa drogi powiatowej 4787 S – ul. Wiejska w Preczowie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4707 S ul. Piaski w Wojkowicach,
- Przebudowa drogi powiatowej 4768 S ul. Kościuszki w Dobieszowicach,
- Budowa odwodnienia dróg powiatowych 4740 S (ul. Cisowa) i 4739 S (ul. Jagodowa)
w Brudzowicach,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 4736 S - ul. Przyszłości w Żelisławicach,
- Przebudowa drogi powiatowej 1716 S – ulica Długa w Siewierzu – etap II
Powyżej wymienione inwestycje ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie w zakresie przebudowy, modernizacji
i remontów obiektów drogowych i mostowych oraz jako inwestycje jednoroczne.
Inwestycje realizowane były ze środków własnych, środków gmin powiatu oraz innych źródeł
zewnętrznych.
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:
W 2018 roku w dwóch placówkach oświatowych

przeprowadzono remont sal

gimnastycznych:
- Remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Będzinie.
W ramach zadania wykonano remont obejmujący montaż podłogi sportowej, drabinek
gimnastycznych, ścianki wspinaczkowej, tablicy wyników. Wyremontowano pomieszczenia
szatni, pomieszczenia sanitarne oraz trenerskie. W związku z zawilgoceniem części ścian
fundamentowych sali gimnastycznej wykonano pionową izolację ścian oraz opaskę wzdłuż
ściany sali.
- Remont sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego
w Będzinie. W wyniku prac remontowych sala gimnastyczna wyposażona została w nową

podłogę sportową z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę i badmintona. Ponadto
zamontowany został nowy sprzęt sportowy, taki jak drabinki, ławki, materace ochronne,
tablice do koszykówki, zestaw do zawieszania siatki do piłki siatkowej, siatki zabezpieczające,
systemowa

tablica

wyników

do

różnych

dyscyplin

zespołowych

ze

sterowaniem

bezprzewodowym oraz sygnałem dźwiękowym. Wyremontowano także pomieszczenia szatni,
łazienki i pokoju nauczycielskiego. Zawilgocone ściany wewnętrzne zostały osuszone metodą
iniekcji.
Do zadań własnych Powiatu należy udzielanie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane w stosunku do obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków i usytuowanych na terenie Powiatu Będzińskiego. W 2018 r. udzielono
1 dotację.
Z zadań związanych z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach Powiatowy Konserwator
Zabytków w kwietniu 2018 r. brał udział w odczycie wygłoszonym na komisji
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w Warszawie na temat prac
konserwatorskich i restauratorskich ruin zamku w Siewierzu. Prace na zamku były dotowane
m.in. z funduszu Powiatu Będzińskiego.

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:
W roku 2018 nastąpiło szereg zmian w zakresie funkcjonowania PZZOZ. W Będzinie otwarto
zespół Przychodni Specjalistycznych oraz oddział okulistyczny wraz z blokiem operacyjnym.
W Czeladzi otwarto salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. PZZOZ dokonywał zakupu
sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla bloku operacyjnego.
W szpitalu w Czeladzi i Będzinie nastąpiła wymiana dźwigów szpitalnych w celu
dostosowania obiektów do standardów związanych z obsługą osób niepełnosprawnych.
Razem nakłady na remonty i modernizację placówek opieki zdrowotnej PZZOZ wyniosły
8 342 787,87 zł, natomiast wartość specjalistycznego sprzętu medycznego to 2 135 952,97 zł.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli III.1.3.1, III.1.3.2.

opisane zostały

IV.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

IV.1.1. Rozwój współpracy międzysektorowej
Działania:
WIRiNW prowadził szereg uzgodnień w celu umożliwienia składania oraz realizacji
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych m.in. z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, Biurem Krajowej Informacji Podatkowej, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie. Na bieżąco była prowadzona współpraca w zakresie złożonych projektów unijnych
tj. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Biurem Związku Subregionu
Centralnego oraz biurami projektowymi w celu opracowania niezbędnej dokumentacji
technicznej potrzebnej do realizacji planowanych inwestycji.
W roku 2018 zakończono realizację projektu „Akademia kreatywności i kompetencji
w Powicie Będzińskim” we współpracy z WS Humanitas z Sosnowca.
Współpraca z WS Humnaitas jest nadal kontynuowana w zakresie kolejnych projektów
unijnych. W ramach projektów uczniowie mogli brać udział w szkoleniach, kursach i stażach
zawodowych.
WIRiNW w ramach zadań własnych, prowadzi bieżące zarządzanie Będzińskim Inkubatorem
Przedsiębiorczości oraz nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów przyjętych w poczet
Inkubatora. Głównym zadaniem Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw. Szczególną wagę przywiązuje się do stwarzania korzystnych
warunków dla nowo powstałych firm lub rozwoju istniejących firm, prowadzonych przez m.in.
osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia. Cele Inkubatora
realizowane są w szczególności poprzez wynajmowanie powierzchni biurowych i hal
produkcyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek najmu dla nowo powstałych firm,
usług doradczych i informacyjnych wspierających biznes, organizowanie szkoleń oraz pomoc
w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej.
W roku 2018 w ramach działalności Inkubatora wsparciem poprzez wynajem powierzchni
z zastosowaniem preferencyjnych stawek najmu objęte zostały cztery firmy.
Udzielane są także indywidualne porady w zakresie otwarcia działalności gospodarczej,
ubiegania się o dofinansowanie lub uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

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:
Powiat Będziński współpracuje ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w kwestiach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W roku 2018 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego projekt inwestycyjny w ramach
ZIT, dotyczący rozwoju mieszkalnictwa chronionego Powiecie.
Następowały bieżące uzgodnienia z gminami w zakresie zapisów Lokalnych Programów
Rewitalizacji i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
WIRiNW koordynował sytuację w zakresie stanu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, prowadził rozmowy z gminami powiatu na temat alokacji środków.
Współpraca Powiatu i Gmin odbywa się również przy realizacji zadań skierowanych na
modernizację infrastruktury drogowej oraz w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli IV.1.2.1, IV.1.2.2.
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