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

Działania:
W roku 2020 w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej zostały zrealizowane
następujące inwestycje w zakresie dostosowania rodzaju usług medycznych do potrzeb
społecznych:
- utworzono 85 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV, w tym 7 łóżek
respiratorowych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji
mechanicznej – II poziom zabezpieczenia szpitalnego,
- utworzono 15 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV – III poziom
zabezpieczenia szpitalnego w zakresie neurologii, w tym leczenie udarów,
- rozbudowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii o kolejne 3 miejsca, tj. z 5 do 8
stanowisk,
- rozszerzono pracę Oddziałów Chirurgii i Ginekologii o chirurgię onkologiczną i ginekologię
onkologiczną,
- utworzono dodatkową 4 salę operacyjną,
- utworzono 2 miejsca do pobierania wymazów covid,
- uruchomiono wymazobus do wymazów covid,
- utworzono poradnię pocovidową,
- uruchomiono punkt szczepień covid.

Ponadto, w związku z podejmowaniem działań na rzecz poprawy jakości usług medycznych
wykonano instalację tlenową w całym szpitalu zastępując konwencjonalną gospodarkę butlami
tlenowymi oraz wykonano remont bloku operacyjnego i dostosowano go do najwyższych
standardów.
W zakresie jakości i dostępności usług medycznych PZZOZ w Czeladzi ponownie uzyskał
certyfikat TUV oraz prowadził przygotowania do uzyskania akredytacji z Ministerstwa Zdrowia.
Uzyskano także akredytację na oddziale psychiatrii do 5 miejsc specjalizujących się.
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W 2020 roku Powiat Będziński otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej ze strony
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Województwa Śląskiego oraz Miast i Gmin Powiatu
Będzińskiego na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów dla
PZZOZ w Czeladzi. Z uzyskanych środków oraz środków przekazanych z budżetu powiatu został
rozbudowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakupiona karetka wraz
z wyposażeniem oraz kupiono nowoczesny sprzęt niezbędny do funkcjonowania Szpitala.

Łączny koszt wskazanych inwestycji to kwota 3 563 192,18 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:
W 2020 roku kampanie informacyjne dotyczące programów zdrowotnych oraz promowanie
działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej nie zostało zrealizowane z uwagi na ogłoszony stan
pandemii i zagrożenia wywołane wirusem SARS-CoV-2 powodującymi chorobę COVID-19,
zarówno przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak i Wydział Zdrowia
i Organizacji Pozarządowych.
Także w przypadku wspierania i promowania działań w obszarach profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami nie podjęto zaplanowanych działań ze względu na stan
pandemii.
Organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wydarzenia edukacyjno-profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w roku 2020 także nie były możliwe do
zrealizowania ze względu na panującą pandemię.
W 2020 roku placówki oświatowe organizowały akcje edukacyjne dla uczniów, zarówno na
zasadach bezpośrednich spotkań w okresie kiedy uczniowie uczęszczali do szkoły, jak również
w formie online, podczas zdalnej nauki. Organizowano spotkania dotyczące cyberprzemocy,
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. W związku z panującą epidemią
3

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

w I LO im. Mikołaja Kopernika zorganizowano akcje edukacyjne “Jak radzić sobie z sytuacją
lęku podczas pandemii”, “Trudne chwile w czasie pandemii”. Szereg innych spotkań miało na
celu podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zdrowego stylu życia.

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 roku 2020 w szkołach kontynuowana była realizacja projektów unijnych skierowanych do
uczniów klas ogólnokształcących i zawodowych. Projekty mające wpływ na wzrost jakości
edukacji realizowane są bezpośrednio przez szkoły.
CKZiU zakończyło realizację projektu unijnego pt.: „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap II”,
dofinansowanego z RPO WSL, okres realizacji lata: 2019 - 2020. Projekt skierowany był do 53
uczniów z kierunków mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Celem
projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego.
W roku 2020 CKZiU otrzymało dofinansowanie na trzeci z kolei projekt skierowany na wsparcie
szkolnictwa zawodowego pt.: „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III”. Termin realizacji
lata 2020-2022. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 90 uczniów
technikum i szkoły branżowej, poprzez organizacje kursów i staży zawodowych.
ZSOiT w Czeladzi również otrzymał w roku 2020 dofinansowanie na realizację projektu pt.:
„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III – wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi”. Termin
realizacji lata 2020-2022. Wsparciem zostanie objętych w sumie 115 uczniów (m.in. z kierunków
technik logistyk, hotelarz, grafik). Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach z doradztwa
zawodowego, kursach i stażach zawodowych.
SOSW w Będzinie w 2020 roku przyznano dofinansowanie dla projektu pt.: “U Milusińskich”.
Termin realizacji lata 2021-2022. Celem projektu będzie zniwelowanie zdiagnozowanych
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deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 24 wychowanków przedszkola. Projekt
obejmie również 23 nauczycieli.
ZSOiT w Wojkowicach

realizuje współfinansowany ze środków zewnętrznych projekt pt.:

“Europejski start zawodowców” z programu Erasmus+. Okres realizacji przypada na lata 2019
– 2021. Uczniowie będą mogli odbyć praktyki zawodowe w Portugalii.
W roku 2020 umowę na dofinansowanie projektu pt.: „Wielozmysłowe poznawanie świata”
podpisał Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi. Realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022. Obejmie
40 uczniów z niepełnosprawnościami i 10 nauczycieli. Celem projektu jest organizacja
dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne, specjalistyczne skierowane na
konkretne niepełnosprawności.
ZSOiT w Siewierzu w partnerstwie z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu od
roku 2020 realizuje projekt pt.: „Lepszy start w zawodową przyszłość”. Projekt obejmie 85
uczniów poprzez ich udział w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych.

W roku 2020 rozpoczęto realizację dwóch kolejnych projektów inwestycyjnych, skierowanych na
rozwój bazy dydaktycznej:
- projekt pt. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”, zakres
inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę segmentu „D” szkoły przy ul. 11 Listopada 3
polegającą na:
- utworzeniu 5 pracowni kształcenia zawodowego (3 informatycznych, 1 fototechnicznej
i obsługi konsumenta) wraz z zapleczami, dobudowie windy wewnętrznej, dostosowaniu
przebudowywanego segmentu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmuje
również przebudowę części budynku warsztatowego nr 2 położonego przy ul. Ignacego
Krasickiego 17 polegającą na wykonaniu pracowni Computerized Numerical Control, CNC
(komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych), termin zakończenia 2021 rok.
- projekt pt. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”, zakres inwestycji obejmuje remont 5 pracowni kształcenia
zawodowego, montaż sieci LAN, zakup wyposażenia do pracowni oraz montaż platform
schodowych, budowę pochylni dla wózków inwalidzkich i przystosowanie 2 pomieszczeń na
toalety dla osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia 2021 rok.
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Podstawowym celem projektów jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących
w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę. W wyniku realizacji przedmiotowych projektów
stworzone zostaną warunki do doskonalenia zawodowego uczniów.

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:
Ze względu na panujący stan epidemii w Polsce i ograniczony dostęp do nauki w szkołach
w trybie stacjonarnym w roku 2020 szkoły zaczęły pracować na platformach internetowych.
Dzięki takim rozwiązaniom wszystkie zajęcia zgodnie z planem lekcji prowadzone są on-line, np.
na platformie: Office 365, Teams, dzwonek.pl
Uczniowie korzystają również na bieżąco, w zależności od specyfiki szkoły, z różnych dostępnych
portali edukacyjnych: filmoteka szkolna.pl, zdasz.to, epodreczniki.pl.. Nauczyciele wykorzystują
do prowadzenia zajęć tablice interaktywne.
W związku z sytuacją epidemiczną szkoły organizują również różnego rodzaju kursy online.
Natomiast kontakt z rodzicami jest możliwy poprzez e-dzienniki.
Uczniowie na bieżąco, tak jak i w latach ubiegłych, przygotowują prezentacje, filmy i referaty
z zastosowaniem technik komputerowych, w tym programów Prezi online oraz pakietu Microsoft
Office, a także programy graficzne, w tym do obróbki grafiki i audio-wideo, tj. Vegas, Office,
Libre Office, GIMP.
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, kontrola zamówień publicznych
również składane są w wersji elektronicznej. W roku 2020 również kontrole projektów były
przeprowadzane tylko w formie zdalnej, przy użyciu platform LSI.
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Pacjenci Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej mogą bezpłatnie korzystać
z portalu „e-Szpital”, który umożliwia bezpieczny wgląd do własnych danych przez pacjenta
w zakresie historii choroby, karty informacyjnej, wyników badań, miejsca na liście oraz
rejestracji.
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: 13 206 800,00 zł.
W roku 2020 do ułatwienia realizacji spraw w urzędzie przyczyniło się korzystanie z e-puapu.
Petenci mogli również sprawy załatwiać drogą elektroniczną..
W ramach poszerzania dostępu do Internetu i zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu, Biuletyn
Informacji Publicznej został przystosowany do wytycznych WCAG 2.1.

Wskaźnik do celu operacyjnego jako wyjściowy dla analizy tendencji

opisany został

w tabeli I.2.2.1.
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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
podejmował i realizował następujące przedsięwzięcia wpisujące się w działania:


Podniesienie aktywności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych poprzez
organizowanie kursów, szkoleń i poradnictwa zawodowego:



21 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, w tym 10 osób w ramach bonu szkoleniowego

oraz 1 osoba poszukująca pracy w ramach renty szkoleniowej;
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47 osób skorzystało z porady indywidualnej, 22 z porady grupowej, 6 osób

z indywidualnej informacji zawodowej, 140 osób uczestniczyło w grupowych spotkaniach
informacyjnych.

W 2020 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie nie zorganizowano giełd pracy,
ze względu na panujący stan epidemii.

W 2020 roku PUP realizował dwa projekty współfinansowane ze środków UE:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim (IV), projekt
pozakonkursowy, realizowany w latach 2019 – 2021.
Cel główny projektu to: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim. Wsparciem w roku 2020 zostało objętych 473
osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej 5 osób
z niepełnosprawnościami. 559 osób zostało objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Będzinie (IV) – jest to projekt pozakonkursowy, realizowany w latach 2019 – 2022.
Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez
pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. Wsparciem w roku 2020
objęto 407 osób powyżej 30 roku życia, zwłaszcza tych, znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy (m.in. długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami). Wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19 zostało objętych 917.

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.
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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 2020 r. było zatrudnionych 8 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy udzielenie pomocy rodzinom
zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy.
Koordynator dokonuje oceny aktualnej sytuacji dziecka i rodziny. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną w kraju oceny odbywały się w miejscu zamieszkania rodziny, ale także przy
pomocy urządzeń teleinformatycznych i dostępnych komunikatorów. W trakcie tych kontaktów
omawiana była sytuacja bytowa, emocjonalna, finansowa, zdrowotna członków rodziny oraz
trudności opiekuńczo-wychowawcze małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
We współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny koordynator ustalał także plan
pomocy dziecku. W roku 2020 zostało opracowanych 46 takich planów.
W 2020 roku odbyło się 8 spotkań (w tym 5 zdalnie) grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
prowadzone przez psychologa. Celem organizowanych grup wsparcia było dzielenie
się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych m.in. z pełnieniem funkcji rodziny
zastępczej, wsparcie emocjonalne, zwalczanie bezradności wobec problemów, trudnych sytuacji
życiowych, budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestniczących w spotkaniu
rodzin, wymianę użytecznych informacji oraz szukania wspólnymi siłami alternatywnych
rozwiązań.
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. PCPR w Będzinie realizował projekt unijny „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W projekcie wzięło
udział 55 rodzin zastępczych i 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych, wśród których
rozdysponowano

71

komputerów

przenośnych

(laptopy)

do

nauki

zdalnej

wraz

z oprogramowaniem oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (w tym: maseczki –
8 750 szt., jednorazowe rękawiczki – 13 300 szt. i płyny dezynfekujące – 230 l.).
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W roku 2020 z okazji Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie we
współpracy z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie w ramach ogólnopolskiej
akcji Lubella Łączy – rozdysponowało paczki żywnościowe dla 27 rodzin zastępczych.

W trakcie całego 2020 roku PCPR przeprowadzał 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 oraz u niektórych lokalnych
przedsiębiorców.
W trzecim kwartale 2020 r. PCPR w Będzinie uzyskał zgodę spółki akcyjnej Tramwaje Śląskie na
umieszczenie w tramwajach 25 szt. plakatów propagujących rodzicielstwo zastępcze. Plakaty
zostały rozmieszczone w pojazdach poruszających się przede wszystkim na liniach obsługujących
teren Powiatu Będzińskiego na okres 2 miesięcy.
Efektem prowadzonych działań mających na celu promocję i propagowanie rodzicielstwa
zastępczego, było zgłoszenie się 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie
zostało przełożone na rok 2021 ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w Polsce.

W 2020 roku na terenie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny organizowano i prowadzono
zajęcia psychoprofilaktyczne oraz warsztaty. Nastąpiło poszerzenie pracy Ośrodka poprzez
komunikację z wychowankami i ich rodzinami za pomocą mediów społecznościowych
i komunikatorów teleinformatycznych. Udzielano pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
- porady/terapie z zakresu pomocy psychologicznej – 1 890,
- porady/terapie z zakresu pomocy pedagogicznej – 442.
W związku z sytuacją pandemiczną w kraju – uruchomione zostały dodatkowe kanały
komunikacji (łącznie 5 numerów telefonicznych komórkowych, telefon stacjonarny oraz poczta
elektroniczna) pozwalające na kontakt z psychologami/pedagogami i wychowawcami ośrodka.
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.
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I.3.3. Zapobieganie marginalizacji osób szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia
społecznego

Działania:
W 2020 roku był realizowany, na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego „ASAktywny Senior, Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019 – 2023”. W ramach realizacji
niniejszego programu Wydział Polityki Społecznej zawierał porozumienia z przedsiębiorcami,
którzy oferowali rabaty dla seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego, po okazaniu stosownej
karty seniora wydawanej w Starostwie. Powyższe karty uprawniały do ulg i zniżek np. na zakup
biletów do kina, zniżki na usługi medyczne, gastronomiczne, ośrodków wypoczynkowych. W roku
2020 zostało wydanych 150 kart seniora.

W roku 2020 ze względu na stan epidemii ograniczono organizację imprez i akcji skierowanych
do seniorów. W okresie letnim został zorganizowany konkurs fotograficzny „Wakacje seniora
w czasie pandemii”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni

seniorzy z terenu Powiatu

Będzińskiego. Celem konkursu było zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania czasu
w trudnym

czasie

pandemii

oraz

pobudzenia

kreatywności.

Swoje

prace

nadesłało

12 osób, z których wybrano oraz nagrodzono 3 najlepsze i najbardziej kreatywne.
We wrześniu 2020 roku na terenie leśniczówki w Sarnowie został zorganizowany
II Powiatowy Integracyjny Piknik Seniorów, w którym udział wzięli seniorzy z różnych klubów
oraz związków emerytów, rencistów i inwalidów działających na terenie Powiatu Będzińskiego.
Piknik miał na celu zintegrowanie seniorów poprzez zapewnioną przez organizatora rozrywkę.
W wydarzeniu udział wzięło 80 osób.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie od 2018 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. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w 2020
rok.
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W 2020 r. w projekcie wzięło udział 83 Beneficjentów w tym: 20 osób niepełnosprawnych,
8 osób pochodzących z pieczy zastępczej oraz 55 rodzin zastępczych. W ramach projektu osoby
te zostały objęte m.in. następującymi formami wsparcia:
- indywidualne i grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- kursy i szkolenia zawodowe,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- wyjazdy rehabilitacyjno-szkoleniowe,
- wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych.
Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2020 roku, w sumie uczestnikami projektu było 186
osób, w tym 65 osób niepełnosprawnych. Ze względu na panujący stan epidemii nie udało się
zrealizować wszystkich zaplanowanych form wsparcia.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli I.3.3.1, I.3.3.2.

Środowisko naturalne i kulturowe
II.1. Zadbana przestrzeń wspólna i środowisko naturalne

II.1.1. Zachowanie ładu przestrzennego

Działania:
W roku 2020 Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego kontynuował realizację
inwestycji mających pośrednio wpływ na rewitalizację terenów przestrzeni publicznej, poprzez
realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”. Projekt otrzymał
dofinansowanie ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020. Realizacja prac remontowobudowlanych rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. W zakres prac wchodziło m.in. dobudowanie
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wewnętrznej windy, dostosowanie remontowanego segmentu szkoły do potrzeb osób
niepełnosprawnych, remont pracowni kształcenia zawodowego.

- „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych RPO
WSL 2014-2020. Realizacja prac remontowo-budowlanych rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku.
W zakres prac wchodziło m.in. wyremontowanie 5 pracowni kształcenia zawodowego, montaż
platform schodowych dla niepełnosprawnych, budowa pochylni dla wózków inwalidzkich.
Kontynuowana w roku 2020 była również realizacja projektu pt.: „Rozwój mieszkalnictwa
chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”.
W roku 2020 prowadzono prace rozbiórkowe, roboty budowlane oraz instalacyjne. Planowany
termin zakończenia prac to rok 2021. Powiązanym projektem jest zadanie “Termomodernizacja
budynku PCUS wraz z mieszkaniami chronionymi – Będzin ul. Krakowska 11”. W roku 2020
wymieniono stolarkę okienną, wykonano prace związane z ociepleniem budynku.
W roku 2020 rozpoczęła się również realizacja projektu pt.: „Energia słoneczna w obiektach
użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego”, dofinansowanego ze środków UE w ramach
RPO WSL na lara 2014-2020. W roku 2020 wykonano montaż paneli fotowoltaicznych na 4
obiektach (SOSW, CKZiU, PUP, ZSOiT w Czeladzi). W grudniu 2020 roku ponowiono zapytanie
ofertowe na montaż paneli na ostatnim obiekcie tj. DPS w Będzinie przy ul. Chopina 1.
Planowany termin realizacji pierwsza połowa 2021 roku.
W 2020 podpisana została kolejna umowa o dofinansowanie projekt pt.: „Ograniczenie niskiej
emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu
Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej”. We wrześniu 2020 roku rozpoczęły się prace
w zakresie remontu dachu i izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Drugi etap prac związany
z termomodernizacją obiektu realizowany będzie w roku 2021.

W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu „Dostosowanie pomieszczeń internatu w SOSW
w Będzinie do wymogów rozporządzenia – spełnienie wymogów rozporządzenia” ze środków
własnych Powiatu. Roboty budowlane rozpoczęły się w styczniu 2020 roku. Budynek został
13
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rozbudowany

o

pomieszczenia

internatu,

wyremontowane

zostały

również

istniejące

pomieszczenia internatu, dobudowano windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Obiekt został
wyposażony w nowe meble, sprzęt AGD i RTV.

W ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie sytemu sygnalizacji przeciwpożarowych
zabezpieczeń dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie przy ul.
11 Listopada 7” w roku 2020 została wykonana dokumentacja projektowa. Prace inwestycyjne
realizowane będą w 2021 roku.

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 czerwcu 2020 został przedstawiony Radzie Powiatu
Będzińskiego „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Będzińskiego za
okres od 2017 roku do 2019 roku”. W raportowanym okresie realizowane były w głównej mierze
projekty związane z ochroną powietrza, gospodarką wodno-ściekową w zakresie wykonania
i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz zadania termomodernizacyjne
w gminach Powiatu Będzińskiego.

W 2020 roku Rada Powiatu Będzińskiego podjęła Uchwałę nr XVII/227/2020 w sprawie
przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Powiatu Będzińskiego do roku 2023.
W ramach zadania opracowano również Mapy akustyczne dla obszaru Powiatu Będzińskiego.

Corocznie opracowywane jest i przekazywane do Marszałka Województwa Śląskiego
sprawozdanie z realizacji działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza dla
województwa śląskiego.
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W 2020 roku została rozpoczęta realizacja dwóch projektów unijnych, 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),
- „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego”, dla pięciu
placówek powiatowych, to jest:


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie,



Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie (obecnie CKZiU),



Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie,



Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi,



Dom Pomocy Społecznej przy ul. Chopina w Będzinie.

W roku 2020 zostały zamontowano panele fotowoltaiczne na czterech obiektach. W roku 2021
roku realizowane będą prace na budynku Domu Pomocy Społecznej.
Powyższe projekty w bezpośredni sposób przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego,
poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
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 2020 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.
W roku 2020 nagrodzona została działalność osób aktywnie zaangażowanych w życie kulturalne
i promocję powiatu w Polsce oraz poza jej granicami. Nagrody w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury otrzymali: Teodozja Kumor-Ormianin, Natalia
15
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Lewandowska, Grażyna Czapla, Grażyna Stojek, Ewa Kozera, Orkiestra Reprezentacyjna Miasta
i Gminy Siewierz, Zespół Śpiewaczy KGW Gołuchowice, Zespół Wokalny „Będzińskie Muzy”
oraz Kameralny Chór Wielopokoleniowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Ze
względu na panujący stan epidemii w kraju nie odbyła się uroczysta gala.

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.

Ze względu na stan epidemii i związane z tym obostrzenia w 2020 roku w mniejszym zakresie były
organizowane przedsięwzięcia kulturalne mające na celu promocję lokalnej kultury. Starosta
Będziński objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: m.in.: „VIII Koncert Talentów”
zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zamki i pałace w Polsce” zorganizowany przez Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, II edycję Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca
międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, biegi charytatywny
„Będzińskie bulwary dla Oliwki” zorganizowany przez Biegową Kuźnię w Będzinie.

W zakresie promocji powiatu w roku 2020 kontynuowano

wydawanie

czasopisma

samorządowego „Powiatowa Press. Powiat Będziński”, jako dwumiesięcznik, każdorazowo
w nakładzie 40 400 egzemplarzy.
Wydano także kalendarz z motywami turystycznymi 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.
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Infrastruktura
III.1. Sprawna i efektywna infrastruktura

III.1.1. Wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu

Działania:
W roku 2020 nastąpiła realizacja następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa drogi powiatowej 4722 S – ul. Sielecka w Będzinie na odcinku od ul. Sienkiewicza
do ul. Zagórskiej,
- Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie – etap II,
- Przebudowa drogi powiatowej 4706 S – ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu – etap I,
- Przebudowa drogi powiatowej 4756 S - ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w Gminie
Mierzęcice,
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie – etap III,
- Przebudowa drogi powiatowej 4708S ul. Wojska Polskiego w Będzinie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4700 S ul. Sobieskiego w Wojkowicach,
- Przebudowa drogi powiatowej 4701S – ul. Katowicka w Czeladzi,
- Przebudowa drogi powiatowej 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi,
- Przebudowa drogi powiatowej 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi,
- Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary,
- Przebudowa drogi powiatowej 4768S ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach,
- Przebudowa odcinkowa nawierzchni drogi powiatowej 4804S – ul. Hrubieszowska w
Sławkowie,
- Budowa chodnika w drodze powiatowej 4804S ul. Groniec w Sławkowie – etap II”,
- Przebudowa chodnika w ciągu DP 3204S – ul. Zawadzkiego w Nowej Wsi,
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4746 S – ul. 21 Stycznia w Przeczycach,
- Przebudowa drogi powiatowej 3203 S – ul. Ogrodowa w Sączowie,
- Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach na terenie powiatu będzińskiego w celu
poprawy bezpieczeństwa,
- Przebudowa drogi powiatowej 4753 S – ul. Dąbrowska w Wojkowicach Kościelnych,
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- Przebudowa drogi powiatowej 4744 S – Podwarpie w Siewierzu,
- Przebudowa drogi powiatowej 3803 S – w Nowej Wiosce,
- Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Sarnowie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4724S ul. Dąbrowska w Będzinie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4714S ul. Piłsudskiego w Będzinie,
- Przebudowa drogi powiatowej 4719S ul. Gzichowska w Będzinie,
- Przebudowa drogi powiatowej 3203S ul. Leśna w Sączowie – likwidacja zastoisk wodnych ,
- Przebudowa drogi powiatowej 4802S – ul. 11 Listopada w Siewierzu,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4719S (Dąbie -Malinowice),
- Przebudowa drogi powiatowej 4793 S – ul. Ogrodowa w Toporowicach,
- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4719 S – ul. Gzichowska w Będzinie,
- Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Małobądzkiej (DP 4719 S)
i ul. Piłsudskiego (4714 S) w Będzinie.

Powyżej wymienione inwestycje ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie
powiatu na rok 2020 w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów obiektów drogowych
i mostowych. Realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie ze środków własnych,
dotacji 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:
Powiat Będziński sukcesywnie inwestuje w szkolną infrastrukturę sportową.
W roku 2020 opracowano projekt remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku
i obejmie kompleksowy remont sali gimnastycznej polegający na zamontowaniu podłogi
sportowej, wymianie wyposażenia sportowego montowanego na stałe, remoncie szatni, pokoju
18
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trenerskiego oraz sanitariatów. Ponadto wybudowana zostanie łazienka w pełni przystosowana
dla osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia uczestnictwa w zajęciach wychowania
fizycznego osobom z ograniczoną możliwością poruszania się zostanie zamontowana platforma
schodowa oraz podnośnik pionowy. W remontowanej sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach
przynależnych wymienione zostaną instalacje elektryczne, wentylacje, wodne i kanalizacyjne.

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 2020 r. nie udzielono z budżetu Powiatu
Będzińskiego żadnej dotacji z uwagi na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła wykonawcy
realizację zadania.

Z zadań związanych z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach

Powiatowy Konserwator

Zabytków, we współpracy z lokalną telewizją, w kwietniu 2020 roku brał udział w tworzeniu
filmów popularyzatorsko – dokumentalnych dotyczących prac konserwatorskich na zamku
w Siewierzu oraz informujących o historii i wartościach zabytkowych romańskiego kościoła p.w.
św. Jana Chrzciciela w Siewierzu oraz p.w. św. Macieja w Siewierzu.
Powiatowy Konserwator Zabytków zgłosił do konkursu „Zabytek Zadbany 2020” organizowany
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca w Bobrownikach.

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 2020 w PZZOZ w związku z panującą epidemią SARS-CoV utworzono 100 łóżek dla
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 7 łóżek respiratorowych z kardiomonitorem oraz
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Rozbudowano również oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, liczba stanowisk zwiększona została z 5 do 8, zakupiono
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karetkę wraz z wyposażeniem. Nastąpiło to dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu miast
i gmin wchodzących w skład powiatu.
Utworzono dodatkową – czwartą sale operacyjną. Wykonano w całym szpitalu instalację
tlenową, która zastąpiła konwencjonalne butle tlenowe.

Razem nakłady na remonty i modernizację placówek opieki zdrowotnej PZZOZ wyniosły ponad
3,5 miliona złotych, natomiast wartość specjalistycznego sprzętu medycznego to ponad 1,7
miliona złotych.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli III.1.3.1, III.1.3.2.

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. Biurem Krajowej Informacji
Podatkowej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Na bieżąco była prowadzona
współpraca w zakresie realizowanych projektów unijnych tj. z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego, Biurem Związku Subregionu Centralnego oraz biurami projektowymi.
WIRiNW w ramach zadań własnych, prowadzi bieżące zarządzanie funkcją

Będzińskiego

Inkubatora 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.
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W roku 2020 w ramach działalności Inkubatora wsparciem poprzez wynajem powierzchni
z zastosowaniem preferencyjnych stawek najmu objęte zostały dwie 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 należy i współpracuje ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w kwestiach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W roku 2020 przedstawiciele Powiatu Będzińskiego uczestniczyli w 3 Walnych Zebraniach
Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Natomiast Starosta Będziński w kadencji 2018 – 2023 jako członek Zarządu Związku bierze
udział w comiesięcznych zebraniach. W roku 2020 zebrania prowadzone były za pomocą
platformy Zoom.

W roku 2020 WIRiNW rozpoczął realizację 4 projektów inwestycyjnych w ramach ZIT:
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności
publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie przy
ul. Chopina” (budynek nr 2),
- „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego”,
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”,
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”.
WIRiNW kontynuował realizację wcześniej rozpoczętego projektu „Rozwój mieszkalnictwa
chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”.
W celu poprawnej realizacji projektów pracownicy WIRiNW na bieżąco pozostawali w kontakcie
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego.
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Współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi ze względu na stan epidemii w przeważającej
mierze realizowana była w formule online.
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.

Rok 2020 był ostatnim rokiem perspektywy unijnej zaprogramowanej na lata 2014 – 2020.
Projekty współfinansowane ze środków unijnych, które otrzymały dofinansowanie były
kontynuowane w roku 2020, a ich realizacja zakończy się w 2021 roku.
WIRiNW rozpoczął również przygotowania do nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027.

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

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Rozwoju
i Nadzoru Właścicielskiego
Aneta Praszkiewicz

22

