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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Realizując zapisy art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym Zarząd Powiatu przedkłada Państwu „Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego
za rok 2018”.
W niniejszym opracowaniu zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania powiatu według stanu na dzień 31.12.2018r. pozyskane zarówno
od jednostek organizacyjnych jak i będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach. Raport zawiera analizę głównych obszarów działalności powiatu
takich jak: finanse, drogi powiatowe, inwestycje i inne zadania remontowe, edukacja, pomoc
społeczna i rehabilitacja, zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sztuka i sport, aktywizacja
zawodowa, budżet obywatelski. W dokumencie przedstawiono również realizację strategii
oraz programów, a także uchwał przyjętych przez Radę Powiatu Tarnogórskiego
na przestrzeni 2018 roku.
Samorząd powiatowy realizuje szereg zadań o znaczeniu ponadgminnym, a poziom
ich realizacji ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia, dlatego celem niniejszego
opracowania było uzyskanie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Powiatu
Tarnogórskiego i realizacji przez niego usług, z których korzystają każdego dnia mieszkańcy
Powiatu.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że za stan Powiatu odpowiada zarówno organ
stanowiący jak i organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. To Rada Powiatu
stanowi bowiem o głównych kierunkach rozwoju i działania jednostki a Zarząd Powiatu jest
realizatorem tych wytycznych.
Istotnym jest również fakt, że w roku 2018 odbyły się wybory samorządowe, w wyniku
czego, w dniu 21 listopada 2018 roku dokonano wyboru starosty, wicestarosty i członków
zarządu VI kadencji. W omawianym roku sprawozdawczym funkcjonowały więc zarządy
dwóch kadencji:
 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego V kadencji w składzie: Krystyna Kosmala –
przewodnicząca zarządu; Adam Baron, Krzysztof Łoziński, Stanisław Torbus,
Stanisław Wieczorek - członkowie zarządu;
 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji: Krystyna Kosmala –
przewodnicząca zarządu; Krzysztof Łoziński, Adam Morawiec, Sebastian Nowak,
Stanisław Torbus - członkowie zarządu.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu
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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

1. Położenie
Polskie powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego zaliczanymi do drugiego
stopnia podziału administracyjnego państwa. Obejmują część obszaru województwa,
a w skład ich terytorium wchodzi obszar kilku gmin oraz miast. Funkcjonowanie powiatu
uregulowane zostało w uchwalonej 5 czerwca 1998 r. ustawie o samorządzie powiatowym.
Powiat tarnogórski leży na południu Polski, w środkowo-północnej części
województwa śląskiego, na obrzeżu aglomeracji śląskiej. Poszczególne mapy zostały
zamieszczone poniżej.
Mapka 1. Mapa Polski, województwa śląskiego i powiatu tarnogórskiego

Źródło: strony internetowe

Jest jednym spośród 17 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów grodzkich
w województwie śląskim i jednym z 379 powiatów w kraju. Od zachodu graniczy
z powiatem gliwickim oraz z należącym do województwa opolskiego – powiatem strzeleckim,
od południa z takimi miastami na prawach powiatu jak: Gliwice, Zabrze, Bytom i Piekary
Śląskie, od wschodu z powiatem będzińskim oraz myszkowskim, natomiast od północy
z powiatem lublinieckim.
Jego historia, jako jednostki administracyjnej, sięga roku 1741, kiedy to król pruski
nakazał utworzenie powiatów i podporządkowanie ich starostom. Tarnowskie Góry były
wówczas siedzibą władz powiatu bytomskiego, a począwszy od 1873 roku są stolicą
samodzielnego Powiatu Tarnogórskiego.
Powiat obejmuje łącznie 9 gmin: 4 gminy miejskie oraz 5 gmin wiejskich. Gminy miejskie
to: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry. Gminy wiejskie to: Krupski
Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.
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Powiat obejmuje obszar 644 km2, co stanowi 5,2% powierzchni województwa śląskiego
i daje mu 8. pozycję pośród wszystkich powiatów tego województwa, przy czym:
 obszary miejskiego i przemysłowego zainwestowania stanowią 90,4 km2, tj. 19,3%
powierzchni powiatu,
 użytki rolne jedynie 199 km2, tj. 29% powierzchni powiatu,
 lasy aż 316,78 km2, tj. 49,2% powierzchni powiatu.
Mapka 2. Mapa powiatu tarnogórskiego wraz z miastami i gminami leżącymi na jego terenie

Opracowanie własne

2. Demografia
Teren powiatu zamieszkiwało, wg stanu na dzień 31.12.2017r., 139 300 mieszkańców,
w tym 67 765 mężczyzn oraz 71 535 kobiet, co stanowi 3,06% ogółu mieszkańców
województwa śląskiego.
Pod względem liczby ludności powiat tarnogórski zajmuje 6. pozycję pośród powiatów
ziemskich oraz 15. pozycję wśród wszystkich powiatów tego województwa. Średnia gęstość
zaludnienia w powiecie wynosi 216 osób/km2 i jest o 154 osoby/km2 mniejsza od średniej
wojewódzkiej wynoszącej 370 osób/km2.
W miastach zamieszkuje 94 105 osób, tj. 67,56% ogółu mieszkańców powiatu, co daje
średnią gęstość zaludnienia terenów miejskich 389 osób/km2. Najgęściej zaludnionym jest
Radzionków (1 272 osób/km2), będący powierzchniowo najmniejszym z miast powiatu,
a najrzadziej zaludnione jest Miasteczko Śląskie (109 osób/km2).
Na wsi mieszka 45 194 osób, tj. 32,44% ogółu mieszkańców powiatu, co daje średnią
gęstość zaludnienia terenów wiejskich 112 osób/km2. Pod względem gęstości zaludnienia
przoduje gmina Świerklaniec (268 osób/km2), natomiast Tworóg (65 osób/km2) zajmuje pod
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tym względem ostatnie miejsce w powiecie. Dane demograficzne powiatu tarnogórskiego
i gmin wchodzących w jego skład ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Dane demograficzne powiatu tarnogórskiego i gmin wchodzących w jego skład wg
stanu na dzień 31.12.2017r.
gęstość
ludność
zaludnienia
powierzchnia
miasto/gmina
2
osób/km2
w km
31.12.2017r.
Kalety

76,6

8 626

113,1

Miasteczko Śląskie

67,8

7 419

109,4

Radzionków

13,2

16 798

1272,6

Tarnowskie Góry

83,78

61 262

731,7

razem gminy
miejskie

241,38

94 105

389,8

Ożarowice

48,9

5 715

125

Krupski Młyn

39,1

3 212

82

Świerklaniec

44,6

12 069

268

Tworóg

125,2

8 197

65

Zbrosławice

148,4

16 001

107

razem gminy wiejskie

403,2

45 194

112

OGÓŁEM POWIAT

644,58

139 299

216

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3. Zadania powiatu
Powiat wykonuje zadania publiczne przypisane mu w art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym. Właściwość powiatu do realizacji zadań własnych dotyczy tylko lokalnych
zadań o charakterze ponadgminnym, które podzielić można zasadniczo na pięć grup
tematycznych:
1) ponadpodstawowe usługi społeczne, do których zalicza się edukację publiczną
szczebla ponadpodstawowego, promocję i ochronę zdrowia (w tym prowadzenie
szpitali), opiekę społeczną (w tym prowadzenie domów opieki społecznej), pomoc
społeczną, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę;
2) ponadpodstawowa infrastruktura techniczna, do której zalicza się utrzymanie
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych, a także zarządzanie drogami publicznymi o zasięgu
ponadgminnym;
3) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ponadgminnym,
tj. obronność, ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową, zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
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4) ochrona środowiska o charakterze ponadgminnym, w tym gospodarka wodna,

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe;
5) działalność organizatorska zmierzająca do rozwiązywania lokalnych problemów,
w tym przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie osób niepełnosprawnych, ochrona
praw konsumenta, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca
z organizacjami pozarządowymi.
Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające
w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową
komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję
sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu
powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych
służb określone są w stosownych aktach prawnych.
Obok zadań o samorządowym charakterze, powiaty stały się płaszczyzną realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej. Sprawia to, że obecnie powiat posiada dwoisty
charakter – wspólnoty samorządowej realizującej zadania o charakterze ponadgminnym
oraz jednostki wykonawczej administracji rządowej realizującej zadania zlecone.
Podstawową formą zlecania powiatowi zadań z zakresu administracji rządowej jest
ustawa, a zadania zlecone mają charakter obligatoryjny. Powiat zatem nie ma możliwości
odmówienia ich realizacji, także z powodu braku środków finansowych lub ustalenia ich
na niewystarczającym poziomie.
Realizacja większości zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych powiatowi
koncentruje się w kompetencjach starosty. Są to zadania z różnych dziedzin. Starostom
powierzono m.in.: rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących
budownictwa, transportu (ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki
nieruchomościami skarbu państwa, rolnictwa i leśnictwa. Starosta jest także organem
administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz geologicznej. Ponadto powiat odpowiada
za przeprowadzenie poboru do wojska i zapobieganie kryzysom wynikającym z zagrożeń
pożarowych, powodziowych i innych. Szczegółowy wykaz zadań zawarty jest w ustawach
kierunkowych i rozporządzeniach.
4. Mienie Powiatu
Mieniem powiatu zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest
własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
Sposób nabycia mienia określa art. 47 cytowanej wyżej ustawy.
Przysługujące Powiatowi Tarnogórskiemu prawa własności obejmują:
1) mienie pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu,
2) mienie pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu,
3) inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa
rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz
posiadanie.
Na dzień 31 grudnia 2018r. Powiat Tarnogórski był właścicielem mienia o łącznej
wartości księgowej brutto 172 381 632 zł. Mienie to obejmuje:
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budynki i lokale o wartości 77 534 356 zł ;
obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 52 194 185 zł;
grunty o wartości 30 868 558 zł;
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 2 905 371 zł;
środki transportu o wartości 3 169 609 zł;
kotły i maszyny energetyczne o wartości 1 886 331 zł;
urządzenia techniczne o wartości 889 423 zł ;
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2 417 150 zł;
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 516 649 zł.
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego
wynosi 308,4837ha, z czego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu pozostaje
35,6544ha.
Tabela 2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego - grunty
GRUNTY BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH GMINY

POWIERZCHNIA W (ha)
1,6464

Radzionków
Ożarowice
Kalety
Świerklaniec
Tworóg
Zbrosławice
Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry

0,00
0,00
0,00
0,00
19,2213
0,00
14,7867
35,6544

OGÓŁEM

GRUNTY –BĘDĄCE WE WŁADANIU STAROSTWA POWIATOWEGO )
1,2559
2,7000
0,2033
162,4908
34,6479
11,2310
0,2094
60,0910

Radzionków
Ożarowice
Kalety
Świerklaniec
Tworóg
Zbrosławice
Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry

OGÓŁEM
Opracowanie własne

272,8293

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego zawarte są w załączniku
do uchwały nr 25/116/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok
dostępnej na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Zarządu Powiatu.
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II. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
1. Dochody i wydatki w 2018r.
Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana
przez radę powiatu. Budżet powiatu to opracowywany, uchwalany i wykonywany, w sposób
określony w przepisach prawnych, plan finansowy powiatu, obejmujący jego wydatki nie
przekraczające dochodów wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego,
na podstawie którego prowadzona jest w powiecie, w sposób jawny i samodzielny,
gospodarka finansowa.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że o wyborze i realizacji określonych zadań w danym
roku budżetowym przesądza nie ich ważność, ale poziom planowanych, a następnie
faktycznie zrealizowanych dochodów. Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby społeczne
są zawsze ogromne, realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich
ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Dlatego też
przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego: obligatoryjne i fakultatywne. Zadania obligatoryjne jednostka musi
zrealizować, natomiast fakultatywne może wykonywać, jeśli uzna to za celowe (ze względu
na rzeczywiste potrzeby czy posiadane środki).
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania projekt budżetu powiatu na 2018 został
przygotowany przez zarząd powiatu i przedłożony radzie uchwałą nr 256/1102/2017 Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały
budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018.
Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIV/364/2017 w sprawie budżetu Powiatu
Tarnogórskiego na 2018 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2017 roku. Obie uchwały dostępne
są pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu.
Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu powiatu za 2018 roku zawarte
są w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2018”
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 25/116/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia
Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za 2018 rok.
Celem zobrazowania ogólnego stanu finansów powiatowych na potrzeby niniejszego
opracowania przedstawione zostaną najważniejsze parametry budżetu i osiągnięte poziomy
w 2018 roku.
Wykonanie dochodów i wydatków roku 2018 w podziale na bieżące i majątkowe
przedstawia tabela.
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Tabela 3. Wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego (w zaokrągleniu do zł).

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN ROCZNY
PO ZMIANACH

WYKONANIE
BUDŻETU

UDZIAŁ
WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII W
BUDŻETU
WARTOŚCIACH
(%)
OGÓŁEM (%)

1.

DOCHODY OGÓŁEM

168 535 267

164 878 882

97,83%

100,00%

1A.

DOCHODY BIEŻĄCE

153 161 847

153 647 417

100,32%

93,19%

1B.

DOCHODY MAJĄTKOWE

15 373 420

11 231 465

73,06%

6,81%

2.

WYDATKI OGÓŁEM

175 759 854

163 308 874

92,92%

100,00%

2A.

WYDATKI BIEŻĄCE

150 036 427

145 415 971

96,92%

89,04%

2B.

WYDATKI MAJĄTKOWE

25 723 427

17 892 902

69,56%

10,96%

Opracowanie własne

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2018 wyniósł 38,73%.
Na dochody własne składa się w głównej mierze udział powiatu we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, który wynosi 10,25%, co w 2018 roku dało wartość
40 937 763 zł oraz udział wynoszący 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych, który w ubiegłym roku osiągnął wartość 1 309 333 zł, a także pozostałe dochody
własne takie jak wpływy z opłat, ze sprzedaży usług czy też sprzedaży składników
majątkowych. Pozostałe dochody własne powiatu zostały szczegółowo przedstawione
w przywoływanym już „Sprawozdaniu z wykonania budżetu …”. Warto zaznaczyć,
że wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z roku na rok osiąga coraz
wyższe wartości. Pozytywnie oddziałują na to zwiększające się wpływy z udziałów
w podatkach dochodowych oraz z tytułu pobieranych opłat administracyjnych, usług,
najmów, dzierżaw, odsetek bankowych itp. Poprawia to poczucie samorządowej
niezależności i daje znacznie szersze możliwości kreowania bardziej prorozwojowej polityki
finansowej. Istnieją jednak pewne wątpliwości czy ten trend utrzyma się w przyszłości.
Z jednej strony niski poziom bezrobocia a także relatywnie wysoki wzrost gospodarczy
sugerują kontynuację tendencji. Z drugiej zapowiadane zmiany ustawowe w podatkach mogą
odbić się negatywnie na wysokości otrzymywanych przez samorządy dochodów, jeżeli nie
zostanie uruchomiony jakikolwiek mechanizm wyrównawczy.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2018 wyniósł 10,96%.
Po pewnego rodzaju zapaści inwestycyjnej z lat 2013-2016 spowodowanej, z jednej strony
przesunięciami w harmonogramach realizacji inwestycji dofinansowanych środkami
strukturalnymi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), a z drugiej problemami
z zachowaniem bieżącej płynności finansowej (program naprawczy w okresie 2015-2017),
lata 2017 i 2018 to przełom w tym obszarze. Ważne jest zakończenie w roku 2018 robót
budowlanych dla większości zadań współfinansowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych z obszaru administracji publicznej oraz oświaty. I choć niektóre
przedsięwzięcia zaplanowano do ukończenia, czy też realizacji w latach 2019-2020
to wydaje się, iż całokształt prowadzonych przedsięwzięć ze względu na zakres prac
termomodernizacyjnych należy ocenić dobrze. Kreowanie aktywnej polityki aplikacyjnej
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w obszarze pozyskiwania potencjalnych środków zewnętrznych, a ponadto intensywna
współpraca z gminami oferującymi wsparcie finansowe, znacząco wpłynęły na ogólne
zwiększenie nakładów na realizację inwestycji drogowych oraz w infrastrukturze
towarzyszącej. Warto również zaznaczyć, że w osiągniętych wydatkach majątkowych w roku
2018 swój udział zaznaczyły zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego przeznaczonego
dla powiatowej spółki szpitalnej oraz prace polegające na instalowaniu urządzeń
oddymiających w klatkach schodowych budynku głównego szpitala.
Zadłużenie ogółem powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 17 770 098 zł, w tym
z kredytów – 1 200 000 zł; wyemitowanych obligacji – 15 955 000 zł; pożyczki inwestycyjnej
– 615 098 zł.
Zadłużenie powiatu w ciągu ostatnich lat systematycznie obniża swoją wartość. W roku
2018 dokonano spłat zobowiązań w kwocie 2 554 000 zł. To właśnie problemy wynikające
ze zbyt wysokich rocznych obciążeń spłatami rat kredytowych były między innymi przyczyną
uchwalenia w roku 2015 programu postępowania naprawczego. W następstwie konsolidacji
zadłużenia i ustalenia nowego harmonogramu spłat długu publicznego stało się możliwe
spełnienie ustawowej relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie
planowanej spłaty zadłużenia. W dniu 7 grudnia 2018 roku powiatu podpisał umowę z PKO
BP S.A. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji. Na mocy zawartej umowy
w bieżącym roku Powiat planuje wyemitować kolejne obligacje komunalne o łącznej wartości
4 500 000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie infrastruktury szpitalnej do wymogów
określonych obowiązującymi przepisami. Planowana spłata całego zadłużenia (obejmująca
również wykup obligacji planowanych do emisji w latach 2019-2020) to koniec 2028 roku.
Należy tu jednak zaznaczyć, że planowany tytuł dłużny nie będzie powodował utraty
obowiązujących ustawowo relacji, co potwierdza wieloletnia prognoza finansowa.
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wynikający z obliczeń
dokonanych w oparciu o bilanse budżetu za dany rok budżetowy wynosi za rok 2018 10 676 174 zł, natomiast po odliczeniu spłaty zadłużenia (2 154 000 zł) pozostające
w dyspozycji środki przyjęły wartość 8 522 174 zł.
Krótki przegląd powyższych parametrów pozwala zauważyć wyraźne tendencje
stabilizacyjne stanu powiatowych finansów – po niedawno zakończonym programie
postępowania naprawczego. Zapewne nie jest to jeszcze kondycja pozwalająca
na rokroczne uchwalanie wysoce proinwestycyjnych budżetów. Zbyt wysoki jest jeszcze
poziom długu, niewielkie dochody z gospodarowania majątkiem, niemniej podstawowe
relacje układają się w korzystne tendencje. Od kilkunastu już miesięcy budżet notuje
odpowiednio wysokie stany środków na rachunku podstawowym, co oczywiście determinuje
bezpieczeństwo finansowe i oddala konieczność wspierania się kredytem bieżącym.
Systematycznie wzrastają dochody bieżące. Powyższe świadczy o zauważalnej poprawie
kondycji. Pełnej stabilizacji przeszkadza jednak anachroniczne prawo finansowe (brak
wyposażenia w stabilne tytuły dochodów własnych), szczególnie uderzające w powiaty
ziemskie, niepewność legislacyjna zwłaszcza w dłuższej perspektywie, a ponadto częste
przejawy braku odpowiedzialności państwa zlecającego nowe zadania bez właściwego
zabezpieczenia.
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Poziomy podstawowych kategorii w budżecie powiatu tj. dochodów i wydatków
posiadają od kilku lat tendencję rosnącą. Porównując wykonania dochodów roku 2018
do roku 2017 zanotowano wzrost o kwotę 16 646 358 zł (11,2%) natomiast wydatki
zwiększyły się o kwotę 19 116 157 zł (13,3%). Jak co roku jednak w dochodach
i wydatkach daje się zauważyć różnice w kształtowaniu się kategorii bieżących
i majątkowych. Dochody bieżące w roku 2018 minimalnie przekraczają umowne 100% planu
po zmianach. W przypadku wydatków bieżących wykonanie na poziomie niespełna 97%
planu po zmianach także nie powinno budzić niepokoju czy też wątpliwości. Składowe
majątkowe – dochodów jak również wydatków – kształtują się odpowiednio na poziomie
73,06% w przypadku dochodów oraz 69,56% w przypadku wydatków. Jednakże z punktu
widzenia kształtu i charakteru budżetu o wiele ważniejsza jest osiągana struktura
poszczególnych obszarów dochodów i wydatków w wartościach ogółem. Na tym odcinku
należy dążyć do systematycznej poprawy obecnych proporcji.
Wynik operacyjny za rok 2018 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. Wynik operacyjny
Kategoria

Plan

Wynik operacyjny brutto
(Dochody-Wydatki)
Wynik operacyjny netto
(Dochody bieżące-Wydatki
bieżące)

Wykonanie

-7 224 587

1 570 008

3 125 420

8 231 445

Opracowanie własne

Rok 2018 odnotował nadwyżkę w wysokości 1 570 008 zł, pomimo planowanego
w budżecie deficytu 7 224 587 zł. Nadwyżka spowodowana była po części ponadplanową
realizacją dochodów bieżących a po części niezrealizowaniem, bądź też oszczędnościami,
przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych. Z realizacji niektórych zadań
Powiat musiał zrezygnować ze względu na zbyt wysokie oferty złożone w postępowaniach
przetargowych. Ponadto pozytywnie na wykonanie wydatków bieżących wpłynęły: niskie
stopy procentowe, brak angażowania środków na obsługę kredytu bieżącego oraz brak
konieczności uruchamiania rezerwy celowej budżetu związanej z zarządzaniem kryzysowym.
2. Pozyskane dotacje rozwojowe
Mówiąc o dotacjach rozwojowych bierzemy pod uwagę środki uzyskiwane
na przedsięwzięcia inwestycyjne. One to bowiem kreują pewne elementy prorozwojowe,
chociażby poprzez tworzenie ulepszeń, modernizacji, nowoczesnych technologii
i rozwiązań. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. W tym miejscu wymieniamy jedynie podstawowe
obszary, w których powiat W 2018 roku uzyskał środki na realizację zamierzeń
inwestycyjnych:
1)
bezpieczeństwo publiczne – na zakup sprzętu i termomodernizację budynku
jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Radzionkowie w wysokości 467 309 zł
(Wojewoda Śląski);
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2)
3)
4)

5)

6)

transport i infrastruktura drogowa – w wysokości 3 211 186 zł (budżet państwa,
gminy, Lasy Państwowe),
ochrona zdrowia – na zakup sprzętu na potrzeby powiatowej spółki szpitalnej
w wysokości 859 297 zł (budżet państwa, Gmina Tarnowskie Góry,);
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – na termomodernizacje obiektów
w wysokości 4 552 401 zł (środki strukturalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych);
administracja publiczna – celem przystosowania budynku przy ulicy Sienkiewicza
16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w wysokości
476 126 zł (środki strukturalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych);
pomoc i polityka społeczna – na zakup systemu obiegu dokumentów w PCPR ,
wymiana wind oraz drzwi ewakuacyjnych w DPS „Przyjaźń” w wysokości
105 249 zł (środki strukturalne oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych).

3. Dochody z majątku
Dochody z majątku to bardzo ważna kategoria w budżecie. Jej rola niepomiernie
wzrosła w następstwie wręcz rewolucyjnej nowelizacji przepisów ustawy o finansach
publicznych z roku 2009. Wówczas to zaczęły obowiązywać nowe algorytmy określania
limitu zadłużenia, w których osiągany poziom dochodów ze sprzedaży majątku odgrywa
niebagatelne znaczenie. Dochody z majątku w realiach Powiatu Tarnogórskiego obejmują
sprzedaż majątku, najmy, dzierżawy, trwały zarząd, udział w gospodarowaniu mieniem
skarbu państwa (25% z tytułu realizacji zadań zleconych) a także opłaty za zajęcie pasa
drogowego. Realizację powyższych tytułów w roku 2018 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 5. Dochody z majątku
Kategoria

Kwota (w zł)

Sprzedaż majątku

2 021 950

Najem, dzierżawa nieruchomości, trwały zarząd

723 748

Udział w dochodach z gospodarowania mieniem
skarbu państwa

964 327

Opłaty za zajęcie pasa jezdni

621 430

4 331 455

RAZEM
Opracowanie własne

Choć po raz pierwszy od kilku lat w kwestii sprzedaży nieruchomości nie było obaw
o wykonanie zaplanowanych dochodów, w kontekście następnych budżetów niepokojący jest
fakt malejącego zasobu składników majątkowych przeznaczanych do sprzedaży
i jednocześnie spełniających oczekiwania potencjalnych nabywców. Jeśli chodzi o pozostałe
tytuły dochodów to kształtują się one każdorocznie na podobnych poziomach bez
perspektyw znaczących zmian w tym zakresie.
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4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Powiatu Tarnogórskiego
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu osiągnęła poziom 69,56%
w roku 2018. Na poziom wykonywania wydatków majątkowych wpływ ma wiele czynników,
często zupełnie niezależnych od powiatu. Na pierwszym miejscu należy wymienić ilość
i dyspozycyjność posiadanych środków. Nie bez znaczenia jest tu również źródło
pochodzenia. Dalsze ważne uwarunkowania to: warunki pogodowe dla inwestycji
drogowych, sytuacja na rynku pracy (częsty brak wykwalifikowanej „siły roboczej”), duża
ilość realizowanych obecnie w kraju przedsięwzięć wpływająca w pierwszym rzędzie
na ceny ofert, a także opóźnienia w realizacji zadań, a w ostateczności sposób i terminy
przyznawania i rozliczania dotacji (przede wszystkim dla programów strukturalnych).
Z wieloma wyżej wymienionymi czynnikami powiat miał do czynienia w trakcie realizacji
ubiegłorocznego budżetu – co niekiedy wymusiło wprowadzenie odpowiednich korekt
w planach finansowych.
Bardziej szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w kolejnych
częściach raportu.
III.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU
1. Infrastruktura drogowa

Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych drogi
powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3
ww. ustawy zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może wykonywać swoje
obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządcą drogi. W imieniu Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach (dalej ZDP), nad którym bieżący nadzór sprawuje Wydział Inwestycji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Stan zatrudnienia
w jednostce na dzień 31.12.2018r. wynosił 26 osób.
Sieć dróg powiatowych liczy aż 287 km, z tego około 100 km wiedzie przez miasta.
Powiat posiada również 27 obiektów infrastrukturalnych (mostów, wiaduktów, przepustów
drogowych).
Długość dróg powiatowych w poszczególnych miastach i gminach przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Długość dróg z podziałem na gminy
Gminy miejskie
Tarnowskie Góry
Radzionków
Kalety
Miasteczko Śląskie
RAZEM
ŁĄCZNIE DROGI

Długość dróg
(w km)
49,574
10,393
21,585
15,781
97,333

Opracowanie własne
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Gminy wiejskie
Krupski Młyn
Tworóg
Ożarowice
Świerklaniec
Zbrosławice

Długość dróg
(w km)
12,251
43,895
36,905
12,835
83,713
189,599
286,932

Stan jezdni dróg powiatowych wg oceny z 2018 roku przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Stan techniczny jezdni w 2018r.
Stan techniczny jezdni dróg

Długość
dróg
[km]
Ogółem
Powiat

286,930

długość
%

bardzo
dobry
17,770
6,20%

dobry
38,374
13,40%

zadawalający niezadawalający
118,316
41,20%

112,470
39,20%

Opracowanie ZDP

Zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych to najbardziej oczekiwane przez
lokalną społeczność zadania, a zarazem najbardziej kosztochłonna dziedzina, jaką zajmują
się powiaty. Naturalnym źródłem finansowania zadań drogowych powinny być dochody
własne powiatu. Niestety źródła dochodów przewidziane dla powiatów ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego są wielce niewystarczające, dlatego w roku 2018
Zarządu Powiatu szukał alternatywnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na drogi. Naturalnym partnerem, przy strategicznym zadaniu jakim jest poprawa stanu dróg
w Powiecie Tarnogórskim, były gminy. Dobra współpraca z gminami to główny powód tego,
że wydatki na drogi w 2018 roku systematycznie rosły. Dodatkowe źródła finansowania
zadań drogowych przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Pozyskane w 2018r. dofinansowanie zewnętrzne na drogi
Dofinansowanie gmin do remontów chodników
Dofinansowanie gmin do remontów
Dofinansowanie gmin do projektów
Dofinansowanie gmin do budowy miejsc postojowych

Dofinansowanie Lasów Państwowych
Dofinansowanie zewnętrzne (budżet państwa)

DOFINANSOWANIA RAZEM

255 000 zł
1 630 476 zł
531 840 zł
46 125 zł
364 945 zł
382 800 zł

3 211 186 zł

Opracowanie własne

Wśród wydatków drogowych w 2018 roku znalazły się bieżące naprawy nawierzchni,
które wykonano w oparciu o przeprowadzony uprzednio przegląd stanu technicznego dróg,
na łączną kwotę 130 498 zł. Zakres rzeczowy jak również technologię naprawy dostosowano
do stopnia zdegradowania nawierzchni poszczególnych odcinków dróg. Powyższa kwota nie
obejmuje kosztów robót przeprowadzonych przez własne brygady masą na zimno i gorąco.
Oprócz bieżących napraw nawierzchni drogowych w 2018 roku wykonano zadania
remontowe na łączną kwotę 3 417 290 zł.
Wydatki poniesione w ubiegłym roku na utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych
gminach Powiatu z rozbiciem na zadania oraz poziom dofinansowania zadań drogowych
zestawiono w tabeli 9.
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Tabela 9. Wydatki poniesione na utrzymanie dróg powiatowych w 2018 roku.
Kalety

Krupski
Młyn

Miasteczko
Śląskie

Ożarowice

Radzionków Świerklaniec

Tarnowskie
Góry

Tworóg

Zbrosławice

Razem

Zadania remontowe
Remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych
Remonty nawierzchni
bitumicznych
Remonty chodników
Remonty obiektów
mostowych
Remonty odwodnienia
(w tym rowy)
Zalewanie szwów masą
bitumiczną
REMONTY RAZEM

-

26 615,43

-

-

6 200,60

-

34 858,52

-

62 824,41

130 498,96

96 007,34

-

432 368,88

-

-

-

195 446,81

357 024,47

664 895,41

1 745 742,91

-

-

-

-

300 000,00
-

-

70 725,00ł
837 035,08

-

-

370 725,00 ł
837 035,08

11 780,00

-

-

58 900,00

-ł

-

15 750,00

52 447,98

114 410,45

253 288,43

-

-

-

-

-

16 800,00

11 600,00

-

51 600,00

80 000,00

107 787,34

26 615,43 zł

432 368,88

58 900,00

306 200,60

16 800,00 zł

1 165 415,41

409 472,45

893 730,27

3 417 290,38

421,10

4 902,70

513,40

328,80

1 148,80

19 278,00

168 522,00

106,10

48 837,30

244 058,20

Bieżące utrzymanie dróg
Oznakowanie poziome
Utrzymanie zieleni

1 884,60

5 216,40

140,40

4 244,00

16 554,12

46 520,57

2 430,00

47 725,20

124 715,29

1 993,06 zł

1 993,06

3 986,11

1 993,06

7 972,22

3 986,11

47 833,33

1 993,06

7 972,22

79 722,22

-

-

-

-

-

-

-

-

87 979,38

87 979,38

-

-

-

-

30 504,00

-

56 457,00

-

7 380,00

94 341,00

-

-

-

-

-

-

52 500,00

-

-

52 500,00

Akcja Zima sezon 2017/2018

39 981,60

34 625,34

24 523,45

81 739,05

64 735,20

37 273,91

296 731,60

95 051,99

304 745,76

979 407,90

Akcja Zima sezon 2018/2019

26 863,39

17 802,18

12 628,56

41 994,26

29 718,90

17 712,47

135 021,60

49 666,87

177 202,08

508 610,31

UTRZYMANIE RAZEM

71 143,75

64 539,68

41 791,92

130 299,17

150 633,24

78 250,49

803 586,10

149 248,02

681 841,94

2 171 334,30

Mechaniczne czyszczenie
Mechaniczne ścinanie
poboczy
Utrzymanie sygnalizacji i ich
remonty
Montaż barier ochronnych

Inwestycje drogowe
Budowa miejsc postojowych

-

-

46 125,00

-

-

-

-

-

-

46 125,00

Opracowanie dokumentacji
projektowych

-

-

-

288 906,20

55 350,00

-

88 300,00

-

-

432 556,20
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Inwestycje drogowe budowa
INWESTYCJE RAZEM

-

-

-

-

1 145 907,63

-

-

-

-

1 145 907,63

-

-

46 125,00

288 906,20

1 201 257,63

-

88 300,00 zł

-

-

1 624 588,83

WYDATKI ZARZĄDU
DROG POWIATOWYCH
nakłady ZDP w 2018
przypadające na 1km drogi

178 931,09

91 155,11

520 285,80

478 105,37

1 658 091,47

95 050,49

2 057 301,51

558 720,47

1 575 572,21

7 213 213,51

8 283,85

7 410,98

32 929,48

12 956,78

159 431,87

7 425,82

40 900,63

12 727,12

18 846,56

25 080,71

Dofinansowanie gminy do
remontu
Dofinansowanie NLP

96 007,34

-

434 468,88

-

-

900 000,00

-

200 000,00

1 630 476,22

-

-

175 000,00

-

-

-

-

189 945,23

-

364 945,23

-

-

-

-

255 000,00

-

-

-

-

255 000,00

-

-

46 125,00

-

-

-

-

-

-

46 125,00

-

-

-

281 840,00

-

-

250 000,00

-

-

531 840,00

-

-

-

-

382 800,00

-

-

-

-

96 007,34

-

655 593,88

281 840,00

637 800,00

-

1 150 000,00

189 945,23

200 000,00

Dofinansowanie zewnętrzne

Dofinansowanie gminy do
remontu chodników
Dofinansowanie gminy do
budowy miejsc postojowych
Dofinansowanie gminy do
projektów
Dofinansowanie zewnętrzne
DOFINANSOWANIE
RAZEM

-

Opracowanie ZDP
.
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382 800,00
3 211 186,45

Oprócz zadań remontowych ważną pozycją w realizacji wydatków ZDP są zadania
inwestycyjne. W 2018 udało się zrealizować inwestycje na łączną kwotę 3 697 859 zł.
Tarnowskie Góry

Modernizacja wiaduktu
w ciągu ul. Nakielskiej
837 035 zł

Radzionków
Przebudowa ul. Zofii Nałkowskiej
- 1 528 707 zł,
w tym ze środków własnych –
1 145 907 zł i środków budżetu państwa
„Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej” – 382 800 zł

Kalety
Modernizacja nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 2352S Mikołeska –
Lubocz – ul. Kaletańska w Mikołesce 198 030 zł
Środki własne - 108 084 zł
Dotacja nadleśnictwa Świerklaniec 89 945 zł
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Miasteczko Śląskie

Modernizacja ul. Dworcowej wraz
z budową chodnika i miejscami
postojowymi – 376 749 zł,
w tym środki własne -188 374 zł
dofinansowanie gminy – 188 374 zł

Modernizacja nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów
372 900 zł
W tym ze środków własnych - 97 900 zł
dofinansowanie gminy - 100 000 zł
Nadleśnictwo Świerklaniec – 175 000 zł

Modernizacja ul. Św. Marka
281 670,00 zł
Środki własne - 140 835 zł
Dofinansowanie z gminy - 140 835 zł

Modernizacja ul. Władysława Łokietka
102 768 zł
Środki własne - 51 384 zł
Dofinansowanie z gminy - 51 384 zł
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Oprócz zadań związanych z utrzymaniem dróg Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach realizuje inne kompetencje wynikające z ustawy o drogach
publicznych. W 2018 roku jednostka wydała 727 decyzji administracyjnych, w tym:
a) zajęcie pasa drogowego
– 189 decyzji
b) zajęcie pasa awaryjne
– 43 decyzji
c) umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej
– 146 decyzji
d) reklamy
– 45 decyzji
e) handel
– 33 decyzji
f) lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej
– 186 decyzji
g) lokalizacja zjazdów
– 85 decyzji.
Dochód z wydanych zajęć pasa drogowego oraz umieszczeń urządzeń w roku 2018
wyniósł 244 448 zł.
W 2018 roku powiat otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej
Ministerstwa Infrastruktury inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S
w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka” w wysokości 1 089 000 zł. Mając
na względzie fakt, że zabezpieczone przez Powiat Tarnogórski środki finansowe w kwocie
3 758 133 zł oraz pomoc finansowa Gminy Kalety w kwocie 200 000 zł były o prawie
1 100 000 zł niższe w stosunku do najkorzystniejszej oferty za wykonanie zadania, czyli kwoty
5 044 898 zł, a tym samym brak możliwości pełnego sfinansowania zadania Zarząd Powiatu
zmuszony był do podjęcia decyzji o rezygnacji z wykonania planowanej w latach 2018-2020
przebudowy
mostu.
Decyzja
taka
podyktowana
była
również
faktem,
że Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych odmówiła współfinansowania zadania.
Ponadto Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec
we wrześniu 2018r. poinformowało o rezygnacji z wszelkiego rodzaju przedsięwzięć
wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019. Decyzja
o nie realizowaniu inwestycji została zaakceptowana przez Radę Powiatu Tarnogórskiego
na sesji w dniu 25 września 2018r. poprzez przyjęcie stosownych zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Pozyskane i niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej
pozostały w dyspozycji Starostwa.
2. Inwestycje i remonty
Rok 2018 przyniósł zasadniczą zmianę w wydatkach inwestycyjnych. Spektakularny
wzrost inwestycji w tym roku spowodowany był przede wszystkim skumulowaniem dotacji
strukturalnych współfinansujących wykonywane zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, współpracą powiatu z gminami, a także realizacją inwestycji
współfinansowanych środkami krajowymi, np. WFOŚiGW, Narodowego Programu Rozbudowy
Dróg Lokalnych, PFRON.
W roku 2018 na realizację wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu zaplanowano
kwotę 25 723 427 zł, z czego środki własne stanowiły kwotę 11 618 401 zł; natomiast środki
zewnętrzne kwotę 14 105 026 zł. Z zaplanowanych wydatków na koniec 2018 roku
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wydatkowano 17 892 902 zł, z czego środki własne to kwota 8 780 154 zł; a środki
zewnętrzne - 9 112 747 zł
Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych 2018 roku zaliczyć należy zakończenie
realizacji zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach
na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”. Inwestycja dofinansowania
ze środków unijnych zamknęła się w kwocie 3 563 512 zł, z czego w roku 2018 wydatkowano
1 145 387 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16
w Tarnowskich Górach na potrzeby
utworzenia Centrum Usług Społecznych.
Koszt: 3 563 512 zł,
Udział własny Powiatu: 1 853 653 zł.

W budynku Centrum znalazły się siedziby: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także komórki organizacyjne
Starostwa: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Strategii
i Rozwoju, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.
Centrum Usług Społecznych to miejsce rozwoju i profesjonalizacji usług aktywizacji
społecznej i zawodowej, szerzenia wiedzy, udzielania wsparcia i pomocy na rzecz
mieszkańców powiatu tarnogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych
różnego rodzaju dysfunkcjami. Dzięki powstaniu Centrum zwiększyła się dostępność
do usług zdrowotnych oraz podniesiono kompetencje i umiejętności osób realizujących
zadania związane ze świadczeniem usług społecznych.
Remonty i inwestycje prowadzono również w szkołach naszego powiatu. Dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej cztery szkoły ponadgimnazjalne przeszły w roku 2018
gruntowną termomodernizację. Są to budynki: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii
Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących.

Termomodernizacja budynku I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefanii
Sempołowskiej.
Koszt: 2 526 729 zł,
udział własny Powiatu: 801 013 zł
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Remont budynku II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica.
Koszt: 2 841 039 zł,
udział własny Powiatu: 534 707 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół Techniczno-Usługowych
Koszt: 1 789 299 zł,
udział własny Powiatu: 580 930 zł

Remont i wyposażenie warsztatów
w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących.
Koszt: ponad 7 200 000 zł.

Pierwszą zakończoną inwestycją w 2018 roku w tarnogórskich szkołach była
termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach. Na remont i docieplenie budynku „Sempy” powiat otrzymał
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
1 725 716 zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 2 526 729 zł. Zakres robót
obejmował m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian piwnic i ścian
fundamentowych, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku, wymianę drzwi
zewnętrznych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
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W 2018 roku zakończono również modernizację budynków II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Roboty prowadzone były zarówno w budynku
głównym szkoły, jak i w budynku sali gimnastycznej. W ramach projektu wymieniono m.in.
drewniane okna, instalację c.o. oraz grzejniki. Koszt wymiany 250 okien w budynku głównym
szkoły to prawie 1 mln zł. Całkowity koszt inwestycji w budynkach „Staszica” to 2 841 039 zł,
a uzyskana przez powiat unijna dotacja na ten cel to kwota 2 306 332 zł.
Kolejną inwestycją ubiegłego roku była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. docieplenie ścian
zewnętrznych i dachów, wymianę okien, drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz przebudowę schodów
głównych i zewnętrznych. Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniósł 1 789 299 zł,
a uzyskana przez Powiat dotacja na ten cel to kwota 1 208 369 zł.
Największą inwestycją prowadzoną w 2018 roku był remont i wyposażenie warsztatów
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Całkowity koszt
projektu zamknie się w kwocie ponad 7 200 000 zł, z czego dofinansowanie zgodnie
z podpisaną umową wynosi prawie 4,5 miliona złotych (ostateczna kwota remontu oraz
wysokość dofinansowania będzie znana po rozliczeniu ostatnich wydatków projektu,
co nastąpi do dnia 31.07.2019r.). W ramach tej inwestycji wykonano kapitalny remont wraz
z przebudową budynku warsztatów szkolnych zarówno w części warsztatowej, jak też
w części administracyjnej. W pomieszczeniach administracyjnych powstały dwie nowe
pracownie wykładowe z zapleczem socjalnym, a warsztaty zostaną wyposażone w nowe
urządzenia i maszyny niezbędne do nauki zawodu. Ze względu na opóźnienie wykonawcy
w realizacji inwestycji warsztaty zaczną działać od września 2019r.
Na 2018 rok w ramach ZIT-ów zaplanowana była także „Termomodernizacji budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach” jednakże w celu
uniknięcia kumulacji kosztów inwestycyjnych w jednym roku budżetowym jej realizacja została
przeniesiona decyzją Zarządu Powiatu na 2019 rok. Decyzja ta była podyktowana faktem,
że na rok szkolny 2019/2020 planowany jest podwójny nabór do szkół, wobec czego
w pierwszej kolejności zrealizowano termomodernizację placówek dokonujących naboru.
Wśród innych inwestycji i remontów, zrealizowanych przez powiat w roku 2018, wymienić
należy:
1)
Oddymianie klatek schodowych w WSP S.A. za kwotę 333 923 zł,
2)
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i elewacji prosektorium przy ul. Okrzei
w Tarnowskich Górach za kwotę 92 250 zł,
3)
Zabezpieczenie siatką ochronną okien w sali gimnastycznej II Liceum
Ogólnokształcącego im. Staszica za kwotę 6 900 zł,
4)
Wymianę drzwi łacznika ZSTiO za kwotę 12 287 zł,
5)
Budowę przyłącza wody w DPS Miedary za kwotę 101 292 zł,
6)
Wymianę windy oraz drzwi ewakuacyjnych w DPS Przyjaźń za kwotę 193 384 zł.
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W 2018 roku z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach udało się uzyskać dofinansowanie projektu pod nazwą: „Ochrona parku
zabytkowego przy Zespole Szkół ArtystycznoProjektowych
w
Tarnowskich
Górach”.
Opracowany
przez
Wydział
Gospodarczy
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
projekt zakładał m.in. wykonanie zabiegów
pielęgnacyjnych
na
ponad
osiemdziesięciu
drzewach oraz usunięcie suchych, zamierających
drzew, stanowiących zagrożenie dla życia i mienia
mieszkańców. Całkowity koszt zadania wyniósł
63 720 zł z czego kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 50 976 zł.
Aby sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury powiatowej w latach następnych,
w ubiegłym roku zlecono opracowane następujących dokumentacji projektowych:
1) termomodernizacji
budynku
szkoły
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
2) wymiany stolarki okiennej w Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
3) remontu i adaptacji budynku zamku w Nakle Śl. na potrzeby CKŚ,
4) remontu ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych od strony
ul. Ogrodowej i ul. Legionów,
5) remontu ogrodzenia cmentarza żydowskiego,
6) wykonania odkrywek i badań polichromii budynku przy ul. Gliwickiej 66
w Tarnowskich Górach,
7) opracowania dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej oraz naprawy
przybudówki i tarasu w DPS Łubie.
3. Edukacja
Powiat Tarnogórski realizując zadania z zakresu edukacji jest zobowiązany zapewnić
kształcenie, wychowanie i opiekę w szkołach i placówkach, dla których jest organem
prowadzącym. W powiecie zadania oświatowe w 2018 roku realizowane były przy pomocy
sieci szkół, które tworzyły: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, II Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Edukacji EkonomicznoHandlowej im. Karola Goduli, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół
Artystyczno-Projektowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wieloprofilowy Zespół Szkół,
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II, Zespół Szkół BudowlanoArchitektonicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (wszystkie
zlokalizowane w Tarnowskich Górach), a także mający swoją siedzibę w Radzionkowie Zespół
Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Ponadto Powiat prowadził dwie jednostki specjalne: Zespół
Szkół Specjalnych w Radzionkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Tarnowskich Górach. Powiat Tarnogórski jest również organem prowadzącym
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dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana oraz Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Obsługą finansową jednostek oświatowych zajmuje
się Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty (dalej PZOFO) zatrudniający wg. stanu
na dzień 31.12.2018r. 13 osób. Bieżący nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi
a także nad PZOFO powierzony został Wydziałowi Edukacji Starostwa Powiatowego.
Na naszym terenie funkcjonują także szkoły i placówki oświatowe prowadzone
i finansowane przez inne organy jak np. Ministra Środowiska czy też Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz niepubliczne szkoły i placówki oświatowe o uprawieniach szkół
publicznych dotowane przez Powiat Tarnogórski.
W roku szkolnym 2017/2018 powiat rozpoczął wdrażanie pierwszego etapu reformy
oświatowej i tym samym od 1 września 2017 r. w Powiecie Tarnogórskim funkcjonują
branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów w zawodach robotniczych. Natomiast
kształcenie w technikach o 5-letnim cyklu kształcenia i liceach ogólnokształcących
o 4-letnim cyklu kształcenia rozpocznie się od roku szkolnego 2019/2020.
Szkoły branżowe I stopnia kształcą aktualnie uczniów w ok. 20 zawodach i funkcjonują w:
 Zespole Szkół Budowlano–Architektonicznych,
 Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 Wieloprofilowym Zespole Szkół,
 Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
 Centrum Edukacji Ekonomiczno–Handlowej,
 Zespole Szkół Techniczno–Usługowych,
 Zespole Szkół Techniczno–Ekonomicznych.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Tarnogórski zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 zadania
naborowe do 49 oddziałów dla potencjalnie 1416 kandydatów.
W wyniku naboru
elektronicznego zatwierdzono 38 oddziałów i zakwalifikowano 1138 uczniów. Natomiast
w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano 48 oddziałów dla 1424 kandydatów. W wyniku
naboru elektronicznego zatwierdzono 35 oddziałów i zakwalifikowano 1017 uczniów.
Wykres 1. Zadania naborowe w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Opracowanie własne
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Tabela 10. Ogólna liczba oddziałów w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Odziały w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat
stan na 30.09.2018 r.
I LO im. Stefanii Sempołowskiej

SP

G

SPP

II LO im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół Chemiczno-Med.
i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
Wieloprofilowy Zespół Szkół

LO

LP

ZSZ
(SB
Ist)

T

SP

SP
dD

LO
dD

Razem Liczba
uczniów

16

16

519

18

18

593

10

278

5

12

319

1

18

19

516

9

5

14

416

3

13

16

509

13

13

342

5

8

232

4

8

215

4

4

132

5

247

6
7

Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich
Centrum Edukacji EkonomicznoHandlowej im. K. Goduli
Zespół Szkół BudowlanoArchitektonicznych
Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych

3
4

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

4

2

3

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
Zespół Szkół Specjalnych

11

3

3

2

19

130

8

2

3

1

14

100

RAZEM SZKOŁY

19

5

6

41

4

19

73

6

0

3

176

4 307

Bez szkół specjalnych

0

0

0

41

4

16

73

6

0

3

143

4 077

Objaśnienia: SP- szkoła podstawowa, G – gimnazjum, SPP -szkoła przysposabiająca do pracy, LO – Liceum
Ogólnokształcące, LP – Liceum Plastyczne, ZSZ/SBIst – zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła branżowa
I stopnia, SPdD – szkoła przysposabiająca dla dorosłych, LOdD – liceum ogólnokształcące dla dorosłych

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnienie znalazło ponad 800 osób.
Informacje na temat liczby zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i obsługi w jednostkach oświatowych powiatu zamieszczono w tabelach poniżej.
Tabela 11. Zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi w szkołach i placówkach
oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba zatrudnionych
osób
1. Administracja
49
2. Obsługa
107
RAZEM
156
Opracowanie własne
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Tabela 12. Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień
30.09.2018 wg Systemu Informacji Oświatowej
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa Jednostki
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Sempołowskiej
II Liceum Ogólnokształcące
im. St Staszica
Zespół Szkół Chem.Medycznych
i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
Centrum Edukacji
Ekonomiczno-Handlowej
Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich
Zespól Szkół ArtystycznoProjektowych

Wieloprofilowy Zespół Szkół
Centrum Kształcenia
9.
Ustawicznego
Zespół Szkół Budowlano10.
Architektonicznych
Zespół Szkół Techniczno11.
Usługowych
Specjalny Ośrodek Szkolno12
Wychowawczy
Zespół Szkół Techniczno13
Ekonomicznych
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowy Młodzieżowy Dom
14
Kultury
Zespół Szkół Specjalnych
14
Radzionków
Powiatowy Młodzieżowy Dom
16
Kultury
RAZEM

Bez
stopnia

3

1

Stażysta

2

35

39

4

4

35

43

8

4

4

29

48

1

4

15

29

49

2

6

4

34

47

7

40

47

1

4

26

31

2

7

26

35

1

3

5

18

32

1

3

6

24

34

7

8

23

43

1

9

60

70

1

4

16

21

3

3

18

24

4

3

7

7

21

1

9

12

21

43

4

3

7

7

22

56

108

448

5

14

Liczba
osób

2

8.

5

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany

Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza to największy obszar powiatowego
budżetu obejmujący nieco poniżej połowy łącznych wydatków. Ze względu na wysokość
angażowanych środków oraz skomplikowaną problematykę od wielu już lat stanowi wyzwanie
przy planowaniu budżetu oraz jego późniejszej realizacji. Nie pomagają przy tym również
zmieniające się przepisy prawa oraz różna ich interpretacja. Powiat doświadczył tego choćby
w roku 2018 w przypadku zwrotu nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za
lata 2011-2013 gdzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z marca ubiegłego roku
był diametralnie różny od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada tegoż roku.
Analizując wykonanie wydatków oraz źródła ich sfinansowania na poziomie
obejmującym sam tylko proces edukacyjny (funkcjonowanie publicznych oraz dotowanie
28

21
648

niepublicznych placówek oświatowych) – bez uwzględnienia działalności inwestycyjnoremontowej w mieniu, realizacji programów strukturalnych czy też wspomnianego już zwrotu
subwencji oświatowej – dofinansowanie oświaty środkami własnymi osiągnęło w roku 2018
wysokość 5 538 413 zł. Na wysokość angażowanych środków własnych od kilku lat wpływają
bowiem: stabilizacja poziomu dochodów z subwencji, dotacji oraz tych wygenerowanych przez
same jednostki oświatowe przy systematycznie wzrastających kosztach prowadzenia zadań.
Analizując rok 2018 ważne są następujące dane:
1) Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej osiągnęła 60 563 079 zł;
2) Otrzymane dotacje i środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, od Wojewody
Śląskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z Kuratorium Oświaty itp. zamknęły się kwotą 333 243 zł;
3) Dochody wygenerowane przez jednostki oświatowe stanowiły 591 981 zł. Na dochody
te składają się m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty opłat za
media, z tytułu organizacji egzaminu zawodowego, z wynajmu pomieszczeń,
z odpłatności za żywienie dzieci i personelu, ze sprzedaży zbędnych składników
majątku ruchomego.
Wykres 2. Źródła finansowania zadań oświatowych w roku 2018.

Opracowanie własne

Jeżeli chodzi o wydatki:
1) na finansowanie publicznych szkół i placówek przeznaczono 47 604 399 zł;
2) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz realizację zadań Wydziału
Edukacji przekazano kwotę 18 385 256 zł;
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3) na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty
wydatkowano 1 037 061 zł.
Analiza oświaty w najszerszym kontekście obejmującym, oprócz wykazanych powyżej,
również dochody i wydatki związane z działalnością inwestycyjno-remontową, realizacją
projektów unijnych oraz koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej prowadzi
do wniosku, iż ostateczne, całkowite dofinansowanie oświaty środkami własnymi wyniosło
w ubiegłym roku 13 404 132 zł.
Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski
otrzymały również środki finansowe pochodzące spoza subwencji oświatowej
m.in. od Prezesa Rady Ministrów, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Tabela 13.Wysokość dofinansowań zadań oświatowych środkami spoza subwencji w 2018r.
Programy
unijne
Centrum Edukacji EkonomicznoHandlowej

Dotacje
podręcznikowe

Narodowy
Program
Stypendia
Rozwoju
PRM
Czytelnictwa

405 497,78

0,00

0,00

1 548,00

29 870,46

0,00

0,00

0,00

123 350,42

0,00

0,00

1 548,00

II LO im. St. Staszica

0,00

0,00

0,00

1 548,00

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy

0,00

21 670,63

0,00

0,00

Wieloprofilowy Zespół Szkół

329 449,06

0,00

0,00

1 548,00

Zespół Szkół ArtystycznoProjektowych

72 662,68

0,00

0,00

3 096,00

Zespół Szkół BudowlanoArchitektonicznych

0,00

0,00

0,00

1 548,00

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących

0,00

0,00

0,00

3 096,00

Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich

0,00

0,00

0,00

1 548,00

Zespól Szkół Specjalnych

0,00

17 896,62

5 000,00

0,00

Zespół Szkół Technicznych i
Ekonomicznych

314 055,28

0,00

0,00

1 548,00

Zespól Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących

0,00

0,00

0,00

1 548,00

76 649,85

0,00

0,00

3 096,00

1 351 535,53

39 567,25

5 000,00

21 672,00

Centrum Kształcenia Ustawicznego
I LO im. S. Sempołowskiej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
OGÓŁEM:
Opracowanie własne
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W szkołach realizowano także programy takie jak:
1) „Wyprawka szkolna” – z programu skorzystały: I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcące im. St Staszica, Zespół Szkół
Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół
Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.
2) „Zielona Pracownia” - dofinansowanie otrzymały: Zespół Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich
Górach oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich
Górach
3) „Pilotażowy Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Pion
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - program był realizowany
w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
w okresie 01.09.2017-31.12.2018.
Pozostała edukacja pozaszkolna w formie doraźnych zajęć pozaszkolnych realizowana
była przez podmioty, które zgłosiły swoje inicjatywy w otwartym konkursie ofert na zadania
w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. W 2018 roku
do konkursu przystąpiło 10 podmiotów. Dofinansowanie z budżetu Powiatu otrzymały
4 z nich. Wysokość dofinansowania wyniosła łącznie 10 000 zł.
Więcej informacji na temat otwartych konkurów ofert ogłaszanych przez powiat znajduje
się w „Sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok” przyjętym
przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku (sprawozdanie dostępne
pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce protokoły z sesji Rady Powiatu
Tarnogórskiego, rok 2019).
W roku 2018 Powiat Tarnogórski otrzymał dofinansowanie
na realizację projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia
Szkoły Zawodowej (PASUSZ). Umowa na realizację projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata
2014-2020 została podpisana w dniu 11.07.2018r. pomiędzy
Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd
Województwa
Śląskiego
pełniący
rolę
Instytucji
Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 a Powiatem
Tarnogórskim. Głównym celem projektu PASUSZ jest
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dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych. Okres realizacji projektu wynosi
36 miesięcy.
Projekt realizowany jest z podziałem na 6 głównych zadań. Pierwszym z nich jest
realizacja zadania w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, którym w 2018 roku
objęto 198 uczestników projektu. Indywidualne spotkania doradcze odbywały się w szkołach,
których uczniami są uczestnicy projektu: w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych
i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Edukacji
Ekonomiczno – Handlowej, Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespole Szkół
Artystyczno – Projektowych, Wieloprofilowym Zespole Szkół, Zespole Szkół Budowlano –
Architektonicznych, Zespole Szkół Techniczno – Usługowych oraz Zespole Szkół Techniczno
– Ekonomicznych. Celem doradztwa było zbadanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i predyspozycji w oparciu, o które zaplanowana została indywidualna ścieżka wsparcia dla
uczestników projektu, obejmująca udział w szkoleniach przyporządkowanych do kierunku
kształcenia ucznia i/lub stażach.
Kolejne pięć projektów edukacyjnych otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WŚl
na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
poddziałanie 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Łączna wartość wszystkich
pięciu projektów opiewa na kwotę 1 309 461 zł, w tym dofinansowanie 1 178 514 zł. Wsparcie
z EFS pozyskane przez powiat przeznaczone zostanie m.in. na zajęcia dydaktycznowyrównawcze, w tym z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, biologii,
geografii oraz informatyki. Projekt adresowany jest do 643 uczniów i uczennic kształcących się
w 7 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w czterech technikach, dwóch LO i Liceum
Plastycznym. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie utworzenie 15 nowych pracowni.
Działania, które podejmowane będą w szkołach zaprojektowane zostały indywidualnie przez
każdą ze szkół w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb. Z tego względu zakres
poszczególnych form wsparcia został skrojony na miarę indywidualnych potrzeb każdej ze
szkół i w każdej szkole jest bardzo różny.
Przedsięwzięcie o najwyższej wartości i najwyższym dofinansowaniu to projekt „Moje
powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego”, który realizowany będzie
w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych. Uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu
wojskowym i policyjnym oraz technicy logistycy i technicy transportu kolejowego będą mogli
skorzystać z zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
oraz kółek zainteresowań z języka angielskiego i niemieckiego. Przeprowadzone zostaną
zajęcia eksperymentalne z matematyki, geografii i fizyki. Wyposażone zostaną 2 pracownie
matematyczne oraz pracownia fizyczna i geograficzna. Część uczestników weźmie udział
w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik, gdzie zwiedzą planetarium, wezmą udział
w laboratorium robotycznym i fizycznym. Całkowita wartość projektu wynosi 415 379 zł, w tym
dofinansowanie 373 841 zł.
Drugim pod względem wielkości otrzymanego wsparcia projektem jest „Szkoła
w działaniu”. Dla uczniów i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej
o ukierunkowaniu lingwistycznym, biologiczno-chemicznym, turystyczno-biznesowym,
humanistycznym i politechnicznym zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
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z matematyki i angielskiego, kółka zainteresowań z matematyki, angielskiego
i informatyki, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z matematyki, fizyki, biologii i chemii.
Powstanie 6 pracowni do zajęć eksperymentalnych z matematyki, geografii, fizyki, biologii
i chemii. Całkowita wartość projektu wynosi 356 622 zł, w tym dofinansowanie
320 960 zł.
Trzeci pod względem wartości przyznanego dofinansowania jest projekt „Mierzymy
wysoko”, o którego dofinansowanie zabiegał Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych.
Uczniowie Liceum Plastycznego w specjalizacjach fotografia artystyczna i aranżacja wnętrz
oraz technicy cyfrowych procesów graficznych, technicy grafiki i poligrafii cyfrowej, a także
technicy przemysłu mody będą mogli skorzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: „Weź
matę na swą klatę”, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z angielskiego i niemieckiego, zajęć
opartych na metodzie eksperymentu z fizyki i geografii. Utworzone zostaną cztery pracownie
do zajęć eksperymentalnych z matematyki, fizyki i geografii. Projekt opiewa na kwotę
202 998,68 zł, a dofinansowanie wynosi 182 698 zł.
Ze wsparcia skorzystają również uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Techniczno
-Ekonomicznych w Radzionkowie, kształcący się na kierunku technik hotelarstwa, technik
obsługi portów i terminali oraz technik elektryk, dla których zaplanowano zajęcia dydaktycznowyrównawcze z matematyki, angielskiego i niemieckiego, kółka zainteresowań z angielskiego,
niemieckiego
i
geografii,
zajęcia
eksperymentalne
„Matematyka
z
pasją”.
W ramach projektu „Matura paszportem w przyszłość” utworzona zostanie pracownia
do zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Łączna wartość projektu to 185 363 zł,
w tym dofinansowanie 166 827 zł.
Technicy ekonomiści, technicy handlowcy, technicy organizacji reklamy i technicy
spedytorzy kształcący się w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej będą mogli
uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego, kółek zainteresowań z niderlandzkiego i rosyjskiego oraz zajęciach
eksperymentalnych „Maraton matematyczno-statystyczny”, a także wyjechać do Centrum
Nauki Kopernik, gdzie będą mieli możliwość zwiedzenia planetarium oraz wzięcia udziału
w zajęciach laboratoryjnych. Projekt pn.: „Wsparcie nauczania przedmiotów
ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” przewiduje utworzenie pracowni do zajęć
eksperymentalnych z matematyki i geografii. Projekt obejmie aż 200 uczniów. Jest
to największa liczba spośród wszystkich projektów. Łączna wartość projektu wyniesie 149 096
zł, w tym dofinansowanie 134 186 zł. Realizacja wszystkich projektów rozpoczęła się
we wrześniu 2018.
Do zadań w ramach PASUSZa należy także organizacja kursów i szkoleń
podyplomowych dla nauczycieli. Wnioski zgłoszeniowe do udziału w projekcie złożyło
37 nauczycieli.
Koordynatorem realizacji wszystkich projektów jest Wydział Strategii i Rozwoju.
4. Pomoc społeczna i rehabilitacja
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach (dalej PCPR). Jednostka na dzień 31.12.2018r. zatrudniała
36 osób. Bieżący nadzór nad placówką sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
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Starostwa Powiatowego. Na wszystkie działania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji
Powiat Tarnogórski wydatkował w roku 2018 łącznie 24 989 420 zł.
Do zadań własnych powiatu w tej sferze należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich
powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. W 2018 roku przyjęto
aktualnie obowiązujący dokument w tym zakresie, czyli „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
Realizowany w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018 – 2020”, w którym zawarto wszystkie
zadania jakie jest zobowiązany realizować organizator pieczy zastępczej.
Działania organu wykonawczego w omawianej materii zostały zaaprobowane przez Radę
Powiatu Tarnogórskiego w dniu 27 marca 2019 roku poprzez podjęcie uchwały
nr V/69/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach w 2018 roku, w ramach którego przedstawiono efekty pracy
Organizatora Pieczy Zastępczej, w tym realizację „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
Realizowanego
w
Powiecie
Tarnogórskim
w
latach
2018-2020”.
Natomiast
w miesiącu kwietniu 2019r. Rada Powiatu Tarnogórskiego przyjęła informację o ocenie
zasobów pomocy społecznej za rok 2018. W tych dokumentach szczegółowo przedstawiono
informacje o działaniach podejmowanych w ramach ustawowych kompetencji powiatu
w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, pomocy osobom niepełnosprawnym, działalności
domów pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie dokumenty
dostępne pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu.
W tym miejscu przypomnieć należy, że w 2018 roku szczególny nacisk
położono na pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych oraz
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Aby zachęcić mieszkańców
powiatu do rodzicielstwa zastępczego została uruchomiona akcja
„Kangurkowo”.

Rok 2018 był siódmym rokiem realizacji na terenie Powiatu Tarnogórskiego
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja programu, na mocy umowy
podpisanej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
a Powiatem Tarnogórskim, została powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach.
Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane były do uprawnionych osób
niepełnosprawnych i dotyczyły likwidacji barier ograniczających ich społeczne i zawodowe
funkcjonowanie. W ramach programu w 2018 roku wpłynęło 129 wniosków o dofinansowanie
z czego pozytywnie rozpatrzono aż 124. Na realizację programu „Aktywny samorząd” powiat
otrzymał środki finansowe w wysokości 408 365 zł w tym na:
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Tabela 14. Finansowanie Programu Aktywny Samorząd w 2018r.
Moduł I
Moduł II
KOSZTY OBSŁUGI PROGRAMU
KOSZTY PROMOCJI PROGRAMU
KOSZTY EWALUACJI PROGRAMU
Razem

150 436 zł
236 864 zł
16 282 zł
3 159 zł
1 624 zł
408 365 zł

Opracowanie PCPR

Program obejmował następujące moduły, obszary i zadania:
Tabela 15. Program Aktywny Samorząd
Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku
Obszar A – Zadanie nr 1
Obszar A – Zadanie nr 2
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
posiadanego samochodu
Obszar B – Zadanie nr 1
Obszar B – Zadanie nr 2
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
jego elementów oraz oprogramowania
nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania
Obszar C – Zadanie nr 2
Obszar C – Zadanie nr 3
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
elektrycznym
Obszar C – Zadanie nr 4
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
zawodowej poprzez zapewnienie
posiadanej protezy kończyny, w której
opieki dla osoby zależnej
zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne
Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Opracowanie PCPR

Z początkiem 2018 roku Powiat Tarnogórski przystąpił do projektu „Teraz MY”. Celem
programu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób i rodzin
doświadczających wykluczenia społecznego zamieszkujących powiat. W ramach projektu
przewiduje się objęcie wsparciem łącznie 145 osób. Koszt przedsięwzięcia
to 1 873 590 zł (w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Także od 2018 roku powiat realizuje projekt „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”.
Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie
pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przewiduje się
realizację działań profilaktycznych niwelujących trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich dla
min. 30 osób – członków rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, zagrożonych odseparowaniem dzieci lub których dzieci przebywają w pieczy
zastępczej, z terenu gmin powiatu tarnogórskiego. Planowane są także działania w zakresie
podnoszenia jakości i profesjonalizacji świadczonych usług społecznych w powiecie
w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, w ramach którego planuje się objąć min. 120 osób –
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kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejące rodziny zawodowe. Okres realizacji
projektu to: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r. Środki przeznaczone na jego realizację w latach
2018 – 2020 wynoszą 1 919 224 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego wynosi 1 784 878 zł.
W 2018 roku w PCPR kontynuowano realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego na lata 2017-2020,
w ramach którego zorganizowano konferencję pn. „Przemoc w rodzinie – rożne aspekty
podejmowanych działań”. Celem konferencji była edukacja publiczna na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także refleksja nad funkcjonowaniem systemu
przeciwdziałania przemocy. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, realizujących
działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza tym, udzielono pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie poradnictwa psychologicznego
i socjalnego. Została zaktualizowana baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji
pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2018 roku realizując Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie przeprowadzono jedną edycję programu dla osób osadzonych
w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach. Do działań korekcyjno-edukacyjnych
zakwalifikowano 15 osób, spośród których 8 uczestników ukończyło program. Wysokość
otrzymanej dotacji z budżetu państwa wynosiła 12 690 zł.
W roku 2018 PCPR po raz pierwszy realizowało działania w ramach programu
psychologiczno-terapeutycznego. Program ten realizowany był w warunkach wolnościowych
i był skierowany do 1 osoby, która zrealizowała wszystkie założenia udziału w spotkaniach
indywidualnych i zakończyła program pomyślnie. Na realizację programu otrzymano dotację
w wysokości 846,00 zł.
W ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn. „Wspieranie
lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w województwie śląskim” powiat realizował projekt „Wiem, umiem,
chronię – profilaktyka uzależnień i przemocy”, współfinansowany ze środków
Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 16 rodzin zastępczych i 6 wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej. Warsztaty dotyczyły problematyki uzależnień wśród młodych
ludzi. Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 3 850 zł.
Oprócz działalności na rzecz pomocy rodzinie Powiat Tarnogórski jest organem
prowadzącym dla 3 domów pomocy społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności, tj.:

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” (Tarnowskie Góry ul. Włoska 24) dla osób przewlekle
somatycznie chorych przeznaczony dla 130 osób (kobiet i mężczyzn),

Dom Pomocy Społecznej (Łubie ul. Pyskowicka 34) dla osób przewlekle psychicznie
chorych przeznaczony dla 68 osób (kobiet i mężczyzn),

Dom Pomocy Społecznej w Miedarach przeznaczony dla 56 mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie.
W placówkach prowadzonych przez powiatu zatrudnienie znalazło łącznie 176 osób.
Ponadto Powiat Tarnogórski na podstawie umów ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza z siedzibą w Mikołowie, ul. Okrzei 27 zlecił:
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prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
przewlekle psychicznie chorych (kobiet) w ilości 62 miejsc w Tarnowskich Górach,
przy ul. Gliwickiej 22 oraz
 prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w ilości 60 miejsc w Nakle Śląskim.
Natomiast w ramach umowy z Zakonem Posługującym Chorym - Ojcowie Kamilianie zlecił
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie w Zbrosławicach (mężczyzn), który posiada 95 miejsc.
Powiat przekazuje na bieżącą działalność ww. placówek dotację Wojewody Śląskiego,
która w 2018.r łącznie zamknęła się w kwocie 3 901 075 zł.
W Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu tarnogórskiego przebywa 471 osób.
W roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, zgodnie z podziałem otrzymanych środków PFRON, przeznaczono kwotę
2 065 553 zł, która została podzielona na realizację poszczególnych zadań uchwałą Rady
Powiatu Tarnogórskiego nr XLVII/386/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Na realizację zadania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych PCPR otrzymało w 2018 r. kwotę 199 784 zł.
W roku 2018 złożono 382 wnioski (obejmujących 382 osoby niepełnosprawne i 201
opiekunów – łącznie 583 osoby). Dofinansowaniem objęto 96 wnioskodawców (ponadto
dofinansowanie przyznano dla 79 opiekunów – łącznie 175 osób). Na liczbę 175 osób
objętych dofinansowaniem w roku 2018 r. składa się:
 15 dzieci niepełnosprawnych i 14 opiekunów,
 81 dorosłych niepełnosprawnych i 65 opiekunów.
286 wnioskodawców nie otrzymało dofinansowania do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym, z powodu braku środków finansowych na ten cel.
Na realizację zadania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, PCPR otrzymało w 2018 r. kwotę 358 089 zł, którą
w ramach powyższego zadania wykorzystano w całości.
W okresie sprawozdawczym złożono 348 wniosków, w tym:
 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 9,
 na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 38,
 na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dla dorosłych niepełnosprawnych – 301.
W 2018 r. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze wypłacono dla 262 wnioskodawców na kwotę 358 089 zł,
w tym:
 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 8,
 na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
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dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 36,
 na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dla dorosłych niepełnosprawnych – 218.
81 wnioskodawców otrzymało odmowę przyznania dofinansowania na powyższe
zadanie ze względu na brak środków finansowych; 2 wnioskodawców otrzymało odmowę
przyznania dofinansowania ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, które
upoważnia do ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 3 wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania
się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
Na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych PCPR otrzymało w roku 2018 kwotę 180 000 zł, która w ramach powyższego
zadania została wykorzystana w całości. W ramach zadania złożonych zostało 109 wniosków
na zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
osób niepełnosprawnych, w tym:
 na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – 35,
 na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – 51,
 na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – 23.
Przyznano dofinansowanie i podpisano umowy z 73 wnioskodawcami na łączną kwotę
180 000 zł.
Na likwidację barier architektonicznych w miejscach zamieszkania osób
niepełnosprawnych wypłacono kwotę 85 391 zł dla 27 wnioskodawców. Wykonane prace
związane były m.in. przystosowaniem istniejących łazienek dla potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez zamontowanie kabin prysznicowych, krzesełek prysznicowych,
siedzisk prysznicowych, ubikacji i umywalek stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
montaż uchwytów, wybudowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się
na wózku inwalidzkim.
Na likwidację barier technicznych wydano kwotę 88 834 zł dla 42 wnioskodawców.
W ramach likwidacji tych barier dofinansowano zakup m.in.:
łóżek rehabilitacyjnych,
schodołazów, podnośników wannowych, rowerów trójkołowych, szyn podjazdowych
do wózka inwalidzkiego oraz zegarka mówiącego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem do likwidacji barier w komunikowaniu objęto 4 osoby
niepełnosprawne. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 774 zł, która została przeznaczona
na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, programu
specjalistycznego oraz urządzeń elektronicznych wraz z programem do komunikacji
alternatywnej i wspomagającej.
Podział środków PFRON na likwidację poszczególnych barier przedstawia tabela 16.
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Tabela 16. Podział środków PFRON na likwidację barier
Zestawienie liczby złożonych wniosków objętych dofinansowaniem oraz kwoty wypłacane w podziale
na poszczególne bariery w 2018 r.
BARIERY

LICZBA
ZŁOŻONYCH
WNIOSKÓW

LICZBA WNIOSKÓW
OBJĘTYCH
DOFINANSOWANIEM

ARCHITEKTONICZNE

35

27

85 391 zł

TECHNICZNE

51

42

88 834 zł

W KOMUNIKOWANIU SIĘ

23

4

5 774 zł

109

73

180 000 zł

SUMA
Opracowanie PCPR

WYPŁACONA KWOTA
DOFINANSOWANIA

5. Zdrowie
Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmują m.in.: tworzenie strategii
i planowanie polityki ochrony zdrowia na terenie powiatu oraz podejmowanie działań
z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.
W ubiegłym roku powiat kontynuował funkcjonowanie punktu poboru próbek
i wydawania wyników prowadzonego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu
na terenie Powiatu Tarnogórskiego poprzez najem pomieszczenia od WSP S.A. przy
ul. Opolskiej 21 oraz opłacenie transportu próbek do siedziby Stacji w Bytomiu przy
ul. Moniuszki 25.
Na terenie powiatu funkcjonuje Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich
Górach (WSP S.A.), którego Powiat Tarnogórski jest 100% akcjonariuszem.
Wysokość kontraktu placówki za rok 2018 po podpisanych ugodach z Narodowym
Funduszem Zdrowia wyniosła 61 970 977 zł.
Oddziały szpitalne w trakcie całego roku leczyły łącznie 14 357 pacjentów.
W
poradniach
specjalistycznych
zrealizowano
42 331
porad
ambulatoryjnych,
a w podstawowej opiece zdrowotnej - 8 796. Szpitalny oddział ratunkowy udzielił natomiast
15 986 porad. Ilość porad zrealizowanych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej (porady
ambulatoryjne i wyjazdowe) zamknęła się liczbą 42 969.
Powiatowa Spółka w 2018 zrealizowała kilka projektów na łączną kwotę 3 622 309 zł, tj.:
Tabela 17. Projekty miękkie realizowane przez WSP S.A.
Wyszczególnienie
Centrum
Wsparcia
Psychicznego

Kwota brutto (w zł)
1 947 403

Dotacja UE + Środki własne

Centrum Wsparcia Zdrowia 65 +

978 022

Dotacja UE + Środki własne

Tarnogórska
rodzicielstwa

265 940

Dotacja UE + Środki własne

385 356

Dotacja UE + Środki własne

Szkoła

Zdrowia

Źródło finansowania

Świadomego

Profilaktyka jelita grubego
WARTOŚĆ

3 622 309

Opracowanie własne
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W 2018 roku Powiat Tarnogórski podpisał umowę z Wojewodą Śląskim
na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, który będzie przeznaczony
na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów Powiatu Tarnogórskiego”. Otrzymana dotacja
wyniosła 779 297 zł brutto, a wkład własny - 194 824 zł brutto z czego 80.000 zł stanowiła
pomoc finansowa Gminy Tarnowskie Góry.
Otrzymana kwota wraz z wkładem własnym została przekazana na sfinansowanie
zakupu sprzętu medycznego dla WSP S.A. do realizacji świadczonych usług medycznych
na Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Okulistycznym,
Oddziale Otolaryngologicznym oraz w Laboratorium.
Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono następujące sprzęty medyczne:
1) Aparat do znieczulenia ogólnego (2 szt.),
2) Tomograf optyczny (z systemem bezkontrastowej angiografii) z obrazowaniem
przedniego i tylnego odcinak, stolikiem, tor wizyjny,
3) Zestaw do FESS/konsola zasilająca z shaverem, torem wizyjnym,
4) Rino-laryngofiberoskop – zestaw,
5) Laparoskop optyczny,
6) Mikroskop laboratoryjny.
W 2018 roku Zarząd Powiatu podejmował działania mające na celu pozyskanie
środków finansowych na realizację zadania pn.: „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A.
na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Na wniosek Zarządu w dniu
31 lipca 2018 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
Powiatu na łączną kwotę 4 500 000 zł, która stanowić ma wkład własny do inwestycji.
W sierpniu 2018 roku Zarząd Powiatu, korzystając z zapisów art. 20a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, złożył (za pośrednictwem
Wojewody Śląskiego) wniosek o zapewnienie finansowania ww. zadania pn.: „Adaptacja
pomieszczeń byłej kuchni w WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni” z rezerwy celowej budżetu państwa, zakładający
wkład budżetu państwa w realizację inwestycji na poziomie 4 250 000 zł oraz wkład własny
JST w wysokości. 4 282 203 zł. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Marszałka
Województwa Śląskiego oraz Wojewodę. Jednakże Minister Inwestycji i Rozwoju pismem
z dnia 9 października 2018r. poinformował, że zaciąganie nowych zobowiązań będzie możliwe
po przyjęciu ustawy budżetowej na kolejny rok. Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestycji,
ponowny wniosek o finansowanie został złożony w kwietniu 2019 r.
W 2018 roku powiat w dalszym ciągu spłacał zobowiązania po byłym SP ZOZ
w związku z wyrokami sądowymi tj.: kwotę 224 436 zł w sprawie z powództwa firmy
Air Products Spółka z o.o. w Warszawie oraz kwotę 48 165 zł z tytułu zasądzonych
dożywotnich rent.
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6. Bezpieczeństwo
Jednym z zadań powiatów jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli. System zarządzania kryzysowego funkcjonuje w oparciu o współpracę
i współdziałanie z powiatowymi służbami i inspekcjami. W Powiecie Tarnogórskim koordynacją
działań w tym zakresie zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro
Bezpieczeństwa Publicznego.
Powiat Tarnogórski od lat wspiera finansowo działalność Komendy Powiatowej Policji
w Tarnowskich Górach, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach oraz WOPR w Tarnowskich Górach.
W 2018 roku powiat przeznaczył:
1) dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach kwotę:
 15.000 zł. - na dodatkowe patrole Policji nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie od
15.08.18r. do 15.09.18r.
 4.000 zł. - na dodatkowe patrole Policji nad akwenem "Zielona" w Kaletach
w okresie od 07.07.18r. do 15.09.18r.
 1.000 zł. - na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnionych dodatkowych służb
nad Jeziorem Chechło-Nakło.
 9.439 zł. - na usługi weterynaryjne (usypianie dzikich zwierząt)
 1.100 zł. - na pomoc psychologiczną dla osób małoletnich będących ofiarami
bezpośredniej przemocy - wezwanych przez funkcjonariusza KPP w Tarnowskich
Górach w ramach podpisanego porozumienia ( 4 wezwania).
2) Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach kwotę:
 2.500 zł - dla na zakup dyspergentu na potrzeby prowadzonych działań (usuwanie,
neutralizacja substancji ropopochodnych) na drogach naszego powiatu
 30.000 - zł na remont Powiatowego Stanowiska Kierowania
3) Dla WOPR w Tarnowskich Górach:
 4.000 zł - na zatrudnienie ratowników WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło
w sezonie wakacyjnym 2018.
 2.000 zł. - na zakup paliwa dla WOPR stacjonującego nad Jeziorem ChechłoNakło.
Rada Powiatu Tarnogórskiego w dniu 27 marca 2019 roku uchwałą nr V/68/2019
przyjęła sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za
rok 2018 oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu
Tarnogórskiego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Uchwała dostępna jest na stronie
www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu.
Od 2015 roku w Powiecie realizowany jest Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018
Oceny realizacji "Powiatowego Programu..." za rok 2018 dokonano na sesji Rady Powiatu
Tarnogórskiego w miesiącu styczniu 2019r. w ramach sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, która jest jednym z realizatorów ww. programu. W tym miejscu
warto jedynie wspomnieć, że wszystkie zamierzenia zawarte w dokumencie zostały w roku
2018 zrealizowane niemal w pełni poprzez różnorodne formy działania poszczególnych
41

jednostek tak, aby osiągnąć cel nadrzędny „Powiatowego Programu…” tj. wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.
7. Kultura, sztuka i sport
Kultura i sztuka staje się we współczesnym świecie elementem rozwoju społecznogospodarczego, jest czynnikiem integrującym i umacniającym lokalną społeczność.
Działania Powiatu Tarnogórskiego związane z rozpowszechnieniem i promocją kultury
realizowane są przede wszystkim przez utworzone w 2013 roku Centrum Kultury Śląskiej,
które mieści się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Centrum Kultury
Śląskiej w 2018 roku zatrudniało 10 osób, a bieżący nadzór nad placówką sprawowało
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych. W 2018 roku kwota dotacji
przekazana przez powiat na funkcjonowanie placówki wyniosła 750 000 zł.
Jest to miejsce dla miłośników sztuki, kultury oraz historii naszego regionu. Centrum
zyskało już renomę instytucji oferującej bardzo ambitne i stojące na najwyższym poziomie
projekty artystyczne i edukacyjne, przyciągające ludzi nie tylko z okolicy, ale i z dalszych
zakątków naszego regionu, a nawet spoza Polski.
Oferta samorządowej instytucji kultury Powiatu Tarnogórskiego, jaką jest Centrum Kultury
Śląskiej, obejmuje między innymi wystawy stałe i tymczasowe, wernisaże, warsztaty
edukacyjne, prelekcje multimedialne, sesje śląskoznawcze z udziałem przedstawicieli świata
nauki i środowisk artystycznych, wykłady, spotkania z wybitnymi osobowościami, koncerty,
działalność wydawniczą i naukową, imprezy rekreacyjno-edukacyjne oraz konferencje.
Najważniejsze imprezy realizowane przez Centrum Kultury Śląskiej w roku 2018 to:
Twórcy Kultury Śląskiej – jeden ze
sztandarowych projektów Centrum Kultury
Śląskiej, którego celem jest uwiecznianie
wybitnych i zasłużonych postaci kultury regionu
śląskiego na artystycznych fotografiach. Są one
prezentowane w kalendarzu „Twórcy Kultury
Śląskiej” oraz na wystawie.
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V Szlachecki weekend – celem projektu jest
upowszechnianie wiedzy historycznej
na temat arystokracji przemysłowej naszego
regionu, a formuła programu obejmuje sobotnie
otwarcie wystawy o charakterze historycznym
oraz niedzielny rodzinny rajd rowerowy „Śladami
górnośląskiej szlachty”. Każda z edycji jest
poszerzana o dodatkowe wydarzenia

Wiosenne ASPiracje – wiosenne wystawy
malarstwa, których celem jest promowanie
twórczości artystów o różnych stopniach
profesjonalizmu, w tym także zasłużonych
artystów plastyków związanych z katowicką
Akademią Sztuk Pięknych – zarówno jej
wykładowców, jak i osób przez nią
rekomendowanych

Minority Report – „Raport mniejszości”, czyli
cykl spotkań, których celem jest przybliżanie
mniejszości narodowych zamieszkujących
współczesną Polskę, ich dzieje, tradycje, związki
z Polską, wkład w kulturę naszego kraju. Projekt
jest realizowany we współpracy z Klubem
„Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”, który
prowadzi Kamil Łysik oraz Górami Kultury.
„Rodzina w Centrum” w ramach
Metropolitalnego Święta Rodziny – jedno lub
kilkudniowe imprezy adresowane do rodzin,
obejmujące warsztaty plastyczne lub wokalne,
występy rodzin lub zespołów wokalnych (np.
chóry gospel) lub tanecznych (Miedarzanie),
prelekcje tematyczne, spektakle, gry i zabawy na
świeżym powietrzu.
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„1918-2018 Oblicza Niepodległości”
W ramach obchodow stulecia niepodległości,
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śl.
zorganizowało 23 września 2018 roku V Rajd
rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty i nie
tylko! Oblicza niepodległości 1918-2018”

Powiat Tarnogórski jako miejsce przyjazne sztuce od kilku lat organizuje
Międzynarodowy Plener Artystyczny ukazujący i popularyzujący piękno architektury
i przyrody terenów obejmujących nasz powiat, pobudzający kulturalne inicjatywy lokalne oraz
promujący Ziemię Tarnogórską.
Jak co roku powiat realizował zadania z zakresu kultury także poprzez wsparcie
stowarzyszeń kulturalnych i organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W 2018 roku
w konkursie dofinansowano różne imprezy, wydarzenia artystyczne i spektakle na łączną
kwotę 44 400 zł realizowane przez 17 podmiotów. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć były
m.in. imprezy takie jak teatralne parkowanie, Kulturalny Dzień Dziecka, 100 lat Niepodległości
w malarstwie czy Konkurs na Młodzieżowego Ślązaka Roku.
W 2018 roku kontynuowano współpracę z partnerskim powiatem Erlangen- Höchstadt
w ramach spotkań przedstawicieli partnera w naszym powiecie, wymiany uczniów czy też
wizyty przedstawicieli Zarządu Powiatu w Erlangen z okazji uroczystego otwarcia budynku
naszego partnerskiego powiatu.
Oprócz kultury ważnym elementem rozwoju społeczeństwa jest sport. Powiat udziela tutaj
wsparcia w oparciu o konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego
w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W roku 2018 dofinansowanie uzyskały 33 podmioty na łączną kwotę 68 100 zł. Wśród
dofinansowanych zadań znalazły się takie projekty jak: „Aktywni w każdym wieku”, Letnia
spartakiada
sportowa,
„IX
Tarnogórski
Integracyjny
Piknik
Rowerowy
Osób
Niepełnosprawnych” „Obóz sportowy dla dzieci (piłka nożna) jako forma upowszechniania
i promocji kultury fizycznej i sportu”, „Wyposażenie juniorów ze szkoły squasha w sprzęt
sportowy” i wiele innych. Szczegółowo informacje o otwartym konkursie ofert zawarto w
przytaczanym już wcześniej „Sprawozdaniu z
8. Aktywizacja zawodowa
Jednym z istotnym zadań powiatów jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy. Zadanie to określone szczegółowo w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane jest w Powiecie Tarnogórskim
przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach (dalej PUP). Bezpośredni
nadzór nad jednostką sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Do podstawowych
zadań Urzędu należy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu
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pracy przez usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń.
Urząd organizuje i finansuje instrumenty rynku pracy, takie jak dotacje i refundacje, staże,
przygotowania zawodowe dorosłych. PUP pozyskuje także środki finansowe na realizację
zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka
zatrudniała 43 osoby.
W 2018 roku zadania PUP nakierowane były głównie na pomoc pracodawcom,
w szczególności w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kształcenie ustawiczne
pracowników oraz obsługę w zakresie rejestracji oświadczeń cudzoziemców oraz wydawania
zezwoleń na pracę sezonową.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Powiecie Tarnogórskim zarejestrowanych było 2.804 osób
bezrobotnych, w tym 1.656 kobiet co stanowiło 59,1% ogółu zarejestrowanych. Liczba
bezrobotnych była niższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku
poprzedniego o 514 osób (31.12.2017 r. – 3.318).
Najważniejszym wskaźnikiem opisującym kondycję rynku pracy jest wskaźnik
procentowej stopy bezrobocia. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny w skali powiatu zmniejszającej się liczbie bezrobotnych towarzyszy obniżająca
się stopa bezrobocia.
Tabela 18. Stopa bezrobocia w roku 2018.

Polska

5,8%

+wzrost/-spadek
(w stosunku do
roku 2017)
- 0,8

woj. śląskie

4,3%

- 0,9

powiat tarnogórski

5,3%

-1,1

stan na dzień
31.12. 2018

Opracowanie PUP
Tabela 19. Struktura zarejestrowanych osób.

Nazwa kategorii

Długotrwale bezrobotni
Bezrobotni bez kwalifikacji
zawodowych
Bezrobotni do 30 r.ż.
Bezrobotni pow. 50 r.ż.
Uprawnieni do zasiłku dla
bezrobotnych
Opracowanie PUP

Stan na 31.12.2018 r.:
N = 2804 osoby
% udziału w
ilość
ogólnej liczbie
bezrobotnych
1480
52,8%

wzrost/spadek
(w stosunku do
roku 2017)
Spadek

805

28,7%

Spadek

701
749

25,0%
26,7%

Spadek
Spadek

329

11,7%

Spadek

W 2018 r. PUP dysponował łącznie 6452 ofertami pracy. Otrzymano i pozyskano środki
na aktywizację lokalnego rynku pracy na łączną kwotę 11 243 000 zł: Formy aktywizacji osób
bezrobotnych obrazuje tabela 21.
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Tabela 20. Formy aktywizacji osób bezrobotnych
Formy aktywizacji (usługi, instrumenty rynku pracy) bezrobotnych
Szkolenia
Bony szkoleniowe
Dotacje
Refundacje
Staże
Bon stażowy
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Dodatki aktywizacyjne
Bon zatrudnieniowy
Bon na zasiedlenie
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50
rok życia
Refundacja kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
Łącznie
Opracowanie PUP

Ilość
zaktywizowanych
osób
91
4
149
1
325
16
4
230
35
78
200
21
14
35
144
1347

Tabela 21.Wysokość środków na aktywizację osób bezrobotnych i pracowników w 2018r.
środki krajowe
tzw. algorytm
programy specjalne
w tym: Aktywizacja i Integracja
(PAI)
rezerwy Funduszu Pracy
wsparcie dla osób do 30 roku życia

w tym:

środki Europejskiego Funduszu Społecznego

5 262 100 zł
2 318 900 zł
146 300 zł
2 000 zł
219 100 zł
2 724 100 zł
5 135 900 zł

środki PFRON

188 900 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

656 100 zł
Razem

11 243 000 zł

Opracowanie PUP

Pozyskane przez Urząd środki skierowane były między innymi na wsparcie działań
związanych z rozwojem przedsiębiorczości lokalnego rynku pracy poprzez udzielanie dotacji
na podjęcie działalności gospodarczej czy też dofinansowanie utworzenia nowych miejsc
pracy.
Na szczególną uwagę zasługują realizowane przez PUP Tarnowskie Góry programy
specjalne skierowane w szczególności do osób bezrobotnych, wobec których wcześniejsze
działania aktywizujące nie przyniosły efektu w postaci zatrudnienia. Programy specjalne mają
na celu pomoc w przełamaniu barier utrudniających zatrudnienie osobom bezrobotnym z tzw.
grup defaworyzowanych. Pozwoliły one na zindywidualizowane wsparcie zarówno poprzez
zastosowane usługi rynku pracy, jak i aktywne formy.
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Tabela 22. Programy specjalne
Okres
realizacji

20172018

Nazwa
programu
Moja szansa
Kariera na start

Charakterystyka uczestników
bezrobotni z III profilem pomocy ze
szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych:
długotrwale, bez kwalifikacji, powyżej 50 r.ż., do
30 r.ż., niepełnosprawnych
bezrobotni do 30 roku życia z II profilem
pomocy

Cel-praca!

2018

Ilość osób
uczestniczących

Nowy początek

długotrwale bezrobotni z III profilem pomocy
poszukujący pracy niepozostający w
zatrudnieniu opiekunowie osób
niepełnosprawnych, bezrobotni: posiadający co
najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. lub dziecko
niepełnosprawne do 18 r.ż., korzystający ze
świadczeń z pomocy społecznej,
niepełnosprawni
Razem

Ilość
pozyskanych
środków

5

74 100 zł

20

502 900 zł

5

64 700 zł

2

49 000 zł

32

690 700 zł

Opracowanie PUP

Dodatkowo dla grupy osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, przy
współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej realizowano Program Aktywizacja
i Integracja (PAI).
Urząd w ramach pozyskanych dodatkowych środków krajowych z rezerwy Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizował programy aktywizacji zawodowej. Pozyskane
środki przeznaczone były na aktywizację: bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
bezrobotnych w wieku 30-50 lat, bezrobotnych powyżej 45 roku życia, bezrobotnych
zamieszkujących na wsi. W 2018 rok na ten cel pozyskano 219 100 zł.
W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowano
następujące projekty:
Tabela 23. Programy dofinansowane z EFS w 2018r.
Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie tarnogórskim (III)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (III)”
Działanie 7.2 RPO WSL
RAZEM

3 139 600 zł
1 996 200 zł
5 135 800 zł

Opracowanie PUP

Do ważnych działań Urzędu związanych ze stymulowaniem i promocją rozwoju
kształcenia ustawicznego należy realizacja zadań w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. PUP prowadził działania adresowane do lokalnych przedsiębiorców
popularyzujące ideę kształcenia ustawicznego, umożliwiając uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników. Oferował szkolenia
i studia podyplomowe dla pracowników zatrudnionych w tarnogórskich firmach. W 2018 roku
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przeznaczono na ten cel 656 100 zł, w ramach których zawarto 124 umowy i przeszkolono
283 osoby.
Inne zadania Powiatowego Urzędu Pracy obrazują tabele 24 i 25.
Tabela 24. Rejestracja
cudzoziemcom w 2018r.

oświadczeń

rejestracja oświadczeń o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom

o

zamiarze

powierzenia

wydawanie opinii Starosty
o sytuacji na lokalnym
rynku pracy

5156

216

wykonywania

pracy

zezwolenia na
wykonywanie prac
sezonowych dla
cudzoziemców
24

Opracowanie PUP

Tabela 25. Działania pasywne ograniczające skutki bezrobocia w 2018r.
wydawanie decyzji dot.
statusu osoby
bezrobotnej

9.892

wydawanie decyzji dot.
przyznania zasiłku dla
bezrobotnych lub
stypendium

358

wydawanie decyzji
i postanowień
w prowadzonym
postępowaniu

308

wydawanie
zaświadczeń

6.803

Opracowanie PUP

PUP w ramach promocji zatrudnienia i lokalnego rynku pracy jak co roku zorganizował
Targi Pracy w Tarnogórskim Centrum Kultury, w których udział brali pracodawcy, urzędy
pracy, jednostki szkoleniowe, przedstawicielstwa OHP, organizacje współpracujące
z publicznymi służbami zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej, szkoły
policealne.

Urząd podejmuje również dodatkowe działania mające na celu podniesienie jakości
oferowanych usług. Bezrobotni z gmin: Kalety, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec oraz
Ożarowice korzystali w miejscu zamieszkania z Punktów Informacyjno–Doradczych
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, które działały w ramach porozumień
zawartych między samorządem powiatu a samorządami poszczególnych gmin. Ich działanie
jest współfinansowane przez gminy
Działania PUP w roku 2018 poza pozyskiwaniem środków na wsparcie osób
bezrobotnych i pracodawców koncentrowały się również na realizacji pozostałych zadań
z zakresu promocji zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i łagodzenia skutków bezrobocia.
Zadania należące do samorządu powiatowego w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy
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i przeciwdziałania bezrobociu zostały określone w „Powiatowym programie promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020”. Szczegółowe
informacji w sprawie realizacji zapisów ww. dokumentu znajdują się w podjętej przez Radę
Powiatu w miesiącu maju 2019r. uchwale w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie
Tarnogórskim za rok 2018” dostępnej na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały
Rady Powiatu.
Na terenie powiatu funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., którego Powiat
Tarnogórski jest 100% udziałowcem. Zadaniem spółki jest tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.
Celem działania Inkubatora jest wzmocnienie firm prowadzących działalność gospodarczą nie
dłużej niż 3 lata tak, aby mogły przetrwać najtrudniejszy początkowy okres istnienia na rynku.
W 2018 roku spółka realizował dwa projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego:
1) „Inkubator sukcesu – promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”
o wartości 617 550 zł,
2) „Od bierności do aktywności” o wartości 610 123 zł.
IV. BUDŻET OBYWATELSKI
Zarząd Powiatu po kilku latach przerwy reaktywował ideę budżetu partycypacyjnego.
Pomysł ten zyskał akceptację Rady Powiatu Tarnogórskiego, która w planie finansowym
powiatu na 2018 rok na realizację projektów
w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczyła
kwotę 250 000 zł. Do budżetu tego zgłoszono
23 projekty, z czego 22 zostało zweryfikowanych
pozytywnie i poddanych pod głosowanie
społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie
12 846 głosów, a zwycięzcą został projekt pn.:
„Budowa
oświetlenia
parkowego
w Nakle Śląskim”, na który oddano 1 832 głosów
ważnych. Aby zrealizować zwycięski projekt
w pierwszej kolejności koniecznym było zlecenie
„Aktualizacji dokumentacji projektowej remontu
i
adaptacji
budynku
Zamku
wraz
z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego
w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby
Centrum Kultury Śląskiej”. Po zaktualizowaniu projektu przystąpiono do realizacji zadania
„Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej” przez
Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Sp. z o.o. z Radzionkowa. Ostatecznie w kwietniu
2019r. przy alejkach w parku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim pojawiły się nowe
lampy.
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Oprócz realizacji wyłonionego w II edycji budżetu partycypacyjnego projektu w 2018 roku
ogłoszono III edycję programu, która będzie realizowana w 2019r. Tym razem, decyzją Rady
Powiatu, kwota przeznaczona na budżet obywatelski została podzielona na dwie części:
-

180 000 zł, które zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą
poniżej 10 tys. mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski
Młyn);

220 000 zł, które zostanie przekazane na projekt w gminach z liczbą powyżej 10 tys.
mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).
W ramach tej edycji zgłoszono 14 projektów. W głosowaniu internetowym łącznie oddano
3 076 głosów, w tym: 2 863 głosów ważnych i 213 głosów nieważnych. Zwycięzcami zostały
projekty
1) „Bezpieczniej na drodze” zgłoszony przez pana Kazimierza Głogowskiego – sołtysa
Zendka z gminy Ożarowice,
2) „ABC – aktywności, zdrowia i relaksu etap I” zgłoszony przez Stowarzyszenie
„Na zdrowie!” z gminy Tarnowskie Góry.
-

V. REALIZACJA STRATEGII

1)
2)
3)
4)

W 2018 roku w Powiecie Tarnogórskim obowiązywały następujące strategie:
Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego wraz z aktualizacją do roku 2022;
Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Tarnogórskim na lata 2011 – 2020;
Strategia Rozwoju Kultury Powiatu Tarnogórskiego na lata 2010-2020,
Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016 –
2020.

Strategia
Rozwoju
Powiatu
Tarnogórskiego
została
przyjęta
uchwałą
nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w dniu 14 września 2010 roku, a następie zaktualizowana
w dniu 31 stycznia 2017 roku uchwałą nr XXIX/253/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022.
W dokumencie określono wizję Powiatu Tarnogórskiego jako obszaru zrównoważonego
rozwoju, opartego o tradycję oraz wysokiej jakości zasoby instytucjonalne, gospodarcze,
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społeczne i środowiskowe. Natomiast misją Powiatu jest: „Współpraca i współdziałanie
instytucji publicznych, podmiotów społecznych i gospodarczych a także liderów lokalnych
społeczności, mające na celu stworzenie obszaru charakteryzującego się optymalnymi
warunkami życia oraz działalności publicznej, społecznej i gospodarczej”
W „Strategii …” przyjęto cztery priorytety rozwoju i wyzwania strategiczne dla tych
priorytetów, tj.:
1) Gospodarka - Zróżnicować strukturę i wzmocnić konkurencyjność,
2) Usługi społeczne - Racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby,
3) Komunikacja - Poprawić funkcjonalność,
4) Turystyka i rekreacja - Zdobyć znaczącą pozycję ponadregionalną.
1) Priorytet 1 - Gospodarka – Zróżnicować strukturę i wzmocnić konkurencyjność.
W ramach wdrażania Strategii władze powiatu podejmują działania polegające na pomocy
przedsiębiorstwom w poszukiwaniu pracowników oraz na promowaniu ich osiągnięć.
Realizację celów strategicznych w ramach Priorytetu 1 obrazuje poniższa tabela.
Tabela 26. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 1.
Gospodarka – Zróżnicować strukturę i wzmocnić konkurencyjność
Cel strategiczny 1
Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie rozwoju działających firm
Poprawa
atrakcyjności wykorzystując do tego szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących
inwestycyjnej na rzecz wzrostu pracy na potrzeby pracodawców (wskaźnik ten w 2018 roku zmalał o ok.
zatrudnienia.
30% w porównaniu z rokiem 2017), wsparcie pracodawców
w poszukiwaniu pracowników (liczba ofert pracy przyjętych do realizacji
systematycznie wzrasta) oraz giełdy pracy dla pracodawców (spadek
ilości organizowanych giełd pracy).
Cel strategiczny 1
Wielkość nakładów na wspieranie przedsiębiorczości młodych
Pobudzanie rozwoju lokalnej do 30 roku życia spadła w 2018 r. o 840 330 zł w stosunku
przedsiębiorczości
do roku 2017. Liczba spotkań informacyjnych z pracodawcami
w 2018 roku wzrosła o prawie połowę w stosunku do roku 2017.
W 2018 r. odbyło się 26 konkursów i przedsięwzięć promujących wśród
młodzieży postawę przedsiębiorczą.
Liczba firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości w ciągu dwóch lat utrzymuje
się na tym samym poziomie – 31 firm. Wskaźnik pn. liczba uczestników
szkoleń z zakresu otwierania własnej działalności gospodarczej w PUP
zmalał, natomiast w Inkubatorze Przedsiębiorczości znacznie wzrósł.
Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w roku 2017 wyniosła 222, a w roku 2018 zmalała do 157 .
Większość powyższych wskaźników realizacji Celu strategicznego 2
świadczy o rozwoju przedsiębiorczości w powiecie. Powiat, jako jednostka
samorządu terytorialnego o znikomym udziale dochodów pochodzących z
podatków dysponuje, poza finansowaniem zewnętrznym, słabymi
możliwościami wspierania przedsiębiorczości. Może jednak promować czy
dofinansowywać inicjatywy instytucji otoczenia biznesu, które aktywnie
wspierają przedsiębiorczość na terenie Powiatu, np. Inkubatora
Przedsiębiorczości, Izby Przemysłowo – Handlowej, Stowarzyszenia
Kupców Tarnogórskich czy Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców.
Opracowanie własne
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2) Priorytet 2 - Usługi społeczne – Racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby.
Przyszłość powiatu w dużej mierze zależy od stworzenia dobrych warunków
do mieszkania na jego obszarze. Do podstawowych czynników składających się na nie
należą: usługi społeczne, pomagające wygodnie i nowocześnie zaspokajać potrzeby bytowe,
zapewnianie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, pomoc społeczna, rekreacji
i wypoczynek itp. Ich obecność w realiach Powiatu Tarnogórskiego podnosi jego atrakcyjność
osadniczą i sprzyja kształtowaniu się dobrych relacji międzyludzkich. W ramach realizacji
Priorytetu 2 Zarząd Powiatu prowadził w 2018 roku działania dążące do podnoszenia jakości
funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb. Zarząd Powiatu postawił także
na poprawę warunków edukacyjnych poprzez modernizację placówek oświatowych przy
współudziale środków zewnętrznych.
Ważnym celem działań każdego samorządu jest także dbanie o zdrowie społeczności
lokalnej chociażby poprzez realizację programów profilaktyki zdrowotnej i zaopatrywanie
szpitala w specjalistyczny sprzęt.
Realizację celów strategicznych w ramach Priorytetu 2 obrazuje poniższa tabela.
Tabela 27. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 2.
Usługi społeczne – Racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby
Cel strategiczny 3
W
Powiecie
Tarnogórskim
w
latach
2017-2018
współpraca
Podnoszenie
poziomu z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne była na dobrym
bezpieczeństwa
poziomie. Od roku 2017 obserwuje się spadek liczby przestępstw na 1000
publicznego
mieszkańców. Liczba projektów i inicjatyw realizowanych wspólnie
i społecznego
z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne utrzymuje się na
tym samym poziomie. Realizacja celu strategicznego 3 w obszarze pomocy
społecznej została opisana w punkcie Pomoc społeczna i rehabilitacja.
Cel strategiczny 4
W roku szkolnym 2017/2018 w Powiecie Tarnogórskim utworzono 5 nowych
Dostosowanie
oferty kierunków kształcenia (technik lotniskowych służb operacyjnych, magazynier –
kształcenia zawodowego logistyk, technik elektro-radiolog, technik automatyk, kształcenie „Zamet
do potrzeb lokalnego Budowa Maszyn”). Duże nakłady środków finansowych w 2018 roku
rynku pracy
przeznaczono na modernizację i rozbudowę obiektów edukacyjnych W
szkołach realizowano 32 projekty edukacyjne.
Cel strategiczny 5
W 2018 roku zmniejszyła się liczba przeprowadzonych konkursów/udzielonych
Podniesienie, jakości i dotacji na realizację promocji badań profilaktycznych. Zarówno w 2017, jak
zwiększenie dostępności i 2018 roku nie było udzielonych dotacji na zwiększenie potencjału
usług medycznych
medycznego.
W 2018 r. jednak znacznie wzrosły nakłady na zwiększenie potencjału
diagnostyczno – leczniczego WSP S.A. dzięki pozyskaniu dotacji na zakup
sprzętu medycznego, oraz projekty prowadzone przez Spółkę. Dzięki temu w
roku 2018 została znacząco podniesiona jakość usług medycznych w Powiecie
Tarnogórskim.
Cel strategiczny 6
Liczba projektów realizowanych wspólnie z animatorami tarnogórskiej
Integrowanie aktywności działalności kulturalnej utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrosła wielkość
kulturalnych
nakładów przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu
kultury.
Cel strategiczny 7
Powiat Tarnogórski stale zwiększa nakłady na doposażenie urzędu w nowy
Doskonalenie jakości i sprzęt w celu doskonalenia jakości świadczonych usług. W 2018 roku
poprawa
sprawności mieszkańcom Powiatu udostępniono 1 system informatyczny – Portal Geodety.
zarządzania powiatem
Na utworzenie systemów informatycznych w zakresie e-urząd przeznaczono
kwotę 205 000 zł (nowy system do obiegu spraw i dokumentów). Wielkość
nakładów na doposażenie urzędu w nowy sprzęt w 2018 r. wyniosła 398 968
zł. Pracownicy urzędu, biorąc pod uwagę 2017 i 2018 rok, częściej korzystali
ze szkoleń z zakresu administracji publicznej.
Opracowanie własne
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3) Priorytet 3 – Komunikacja – Poprawić funkcjonalność
Niewątpliwie cechą wielu polskich powiatów są zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej,
które narastały przez dziesięciolecia, a obecnie w czasach przyspieszonej motoryzacji
i znacznie zwiększonej mobilności zasobów (przede wszystkim ludzkich) wymagają szybkich
działań naprawczych. Są to wyjątkowo kosztowne dziedziny zaangażowania środków,
znajdujących się w kompetencjach władz powiatowych, ale we wszystkich badaniach opinii
społecznych wskazywane są na pierwszym miejscu w hierarchii zadań do natychmiastowej
realizacji. Mieszkańców interesują rozstrzygnięcia dotyczące sieci drogowej oraz transportu
publicznego, w tym połączeń kolejowych, które w takim mieście jak Tarnowskie Góry mają
wieloletnią tradycję i wiele możliwości technicznych. Poprawa funkcjonalności alternatywnych
sposobów dojeżdżania do pracy, miejsc zamieszkania czy lokalizacji różnych usług jest
ważnym warunkiem utrzymania atrakcyjności powiatu, zarówno inwestycyjnej i osadniczej,
jak i turystycznej. Dobre połączenia komunikacyjne wpływają pozytywnie na możliwość
czerpania przez Powiat Tarnogórski korzyści z położenia w sąsiedztwie Aglomeracji
Górnośląskiej. Nie bez znaczenia jest także oferta usługowa powiatu, w tym możliwości
wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych. Dobre połączenia komunikacyjne
wymagają modernizacji sieci dróg, budowy obwodnic. W ramach Priorytetu 3 „Strategii …”
realizowano cel strategiczny 8 - Posiadanie dobrych połączeń komunikacyjnych.
W 2018 roku zwiększyła się długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg powiatowych,
co oznacza, że powiat przeznacza co raz więcej środków finansowych na ten cel. Długość
wyremontowanych w 2017r. dróg wyniosła 1,305 km natomiast w roku 2018 udało się, również
dzięki wsparciu zewnętrznemu, zmodernizować aż 3,655 km dróg.
4) Priorytet 4 - Turystyka i rekreacja – Zdobyć znaczącą pozycję ponadregionalną.
Ciekawe obiekty zabytkowe oraz zasoby środowiska przyrodniczego stanowią podstawy
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Tarnogórskiego. Ich pozycja w rankingu tego
rodzaju ofert na rynku ponadregionalnym wymaga wzmocnienia. Wiele z przedsięwzięć, które
mogłyby podnieść zalety turystyczno – rekreacyjne powiatu wymaga jednak integracji różnych
podmiotów. Realizacja celów strategicznych w ramach Priorytetu 4 zawarto w poniższej tabeli.
Tabela 28. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 4.
Turystyka i rekreacja – Zdobyć znaczącą pozycję ponadregionalną
Cel strategiczny 9
W 2018 roku znacznie wzrosła liczba turystów na Szlaku
Stworzenie nowoczesnej oferty Zabytków Techniki (82600 osób w 2017 r., 210 000 osób
turystycznej
w 2018r.). Liczba obiektów na Szlaku pozostała bez zmian.
Cel strategiczny 10
W latach 2017-2018 nie przeznaczono żadnych środków
Poprawa atrakcyjności oferty finansowych na rekreację w powiecie. Nie została także przyznana
rekreacyjnej
żadna dotacja na ten cel. Podsumowując realizację wskaźników
stwierdza się, iż w latach 2017-2018 Powiat Tarnogórski nie
realizował Celu strategicznego 10.
Opracowanie własne

Omawiając realizację Strategii nie sposób pominąć kwestii związanych z realizacją
celów horyzontalnych tj.: skutecznej promocji, współpracy wielopodmiotowej oraz poprawy
warunków ekologicznych.
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Bez działalności promocyjnej trudno jest współcześnie zainteresować turystów,
zachęcić inwestorów czy pozyskać nowych mieszkańców. W roku 2018 władze powiatu
starały się podejmować działania mające na celu wypromowanie rozpoznawalnej marki
Powiatu opartej o hasło: „Powiat Tarnogórski - ziemia gwarków i magnatów”. Po zakończonym
Programie postępowania naprawczego można było reaktywować promocję powiatu.
W ostatnim roku wzrosła liczba artykułów i informacji publikowanych drogą elektroniczną oraz
liczba inicjatyw podejmowanych wspólnie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Dążenie do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opiera się
na współuczestnictwie w rządzeniu oraz pracy społecznej prowadzonej w ramach organizacji
pozarządowych. Władze powiatu w ubiegłym roku starały się dbać o dobre kontakty
z organizacjami pozarządowymi, sąsiednimi powiatami oraz o rozwijanie partnerstwa.
Reaktywowano budżet partycypacyjny, zanotowano wzrost liczby projektów i inicjatyw
podejmowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
Jeżeli chodzi o poprawę warunków ekologicznych w 2018 roku w powiecie znacząco
wzrosła liczba projektów edukacji ekologicznej i imprez proekologicznych.
Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Tarnogórskim na lata 2011 – 2020
została przyjęta na mocy Uchwały nr X/100/2011 Rady Powiatu w dniu 25 października 2011
roku. Jest dokumentem, który w kompleksowy sposób poddaje analizie stan turystyki,
określając jej sytuację, szanse i zagrożenia, a także wskazującym perspektywy rozwoju
w przyszłości, zarówno dla poszczególnych gmin, jak i całego powiatu. Wizja Strategii
Rozwoju Turystyki została sformułowana następująco: Powiat Tarnogórski będzie miejscem
oferowania nowoczesnych produktów turystycznych, które przyciągną: masowego nabywcę,
w zakresie oferty obiektów rekreacyjnych i poprzemysłowych, turystów indywidualnych,
zainteresowanych ofertą wyspecjalizowaną, zorientowaną merytorycznie oraz wycieczki dzieci
i młodzieży, korzystające z oferty kompleksowej.
W Strategii zostały określone 4 cele strategiczne :
1) Utrzymać pozycję rynkową kluczowych produktów turystycznych powiatu.
2) Pozyskać nowych turystów z miast Aglomeracji.
3) Zwiększyć ilość wycieczek dzieci i młodzieży.
4) Dopracować szczegóły produktów turystycznych dla zainteresowanych pasjonatów.
W powiecie wyodrębniono pięć produktów turystycznych, których aktualny zasięg rynku
ma wymiar co najmniej regionalny. W większości są to obiekty znane i kojarzone z tym
obszarem od lat. Są to: Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Sztolnia
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek
w Radzionkowie, Park i Pałac Kawalera w Świerklańcu, Park Wodny w Tarnowskich Górach.
Zarówno sztolnia, jak i kopalnia są od lat na prezydenckiej liście Pomników Historii. Ponadto
od listopada 2014 r. kopalnia jest tzw. punktem kotwicznym sieci Europejskiego Szlaku
Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), skupiającego ok. 200 zabytków techniki w Europie. Bez
wątpienia międzynarodowy rozgłos zapewnił Kopalni wpis na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO w lipcu 2017 r.
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Wszystkie wskazane w „Strategii…” cele są realizowane, a pozycja rynkowa
kluczowych produktów turystycznych powiatu jest utrzymywana. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt organizacji przez województwo śląskie corocznej Industriady tj. Święta Zabytków Techniki,
które przyciąga z roku na rok coraz więcej turystów, poszerzając swój zasięg i zakres
o kolejne zabytki postindustrialne. Na terenie powiatu tarnogórskiego znajdują się 4 obiekty
należące do Szlaków Zabytku Techniki, tj; Sztolnia Czarnego Pstrąga, Zabytkowa Kopalnia
Srebra, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Zabytkowa Stacja
Wodociągowa ZAWADA w Karchowicach. Trzy obiekty spośród nich zostały wskazane w roku
2011 jako produkt turystyczny powiatu tarnogórskiego.
Z danych statystycznych wynika, że zarówno wielkość nakładów finansowych, jak
i liczba podejmowanych przedsięwzięć na terenie Powiatu Tarnogórskiego utrzymuje się
na tym samym poziomie. Liczba turystów w zabytkach poprzemysłowych systematycznie
wzrasta. Aktywność gmin w zakresie turystyki przyczynia się do systematycznej, ale ciągle
nowej promocji oferty turystycznej powiatu i gmin, wchodzących w jego skład. Różnorodność
przedsięwzięć podejmowanych m.in. przez gminy pozwala na konsekwentną i bardzo
różnorodną promocję oferty turystycznej, z różnych sektorów turystyki: kulturowej,
krajoznawczej, sakralnej, przemysłowej itd.
Do Szlaku Zabytków Techniki zalicza się również Muzeum Chleba w Radzionkowie.
Jest popularnym produktem turystycznym regionu, szczególnie wśród wycieczek dzieci
i młodzieży oraz seniorów. W 2018 r. muzeum odwiedziło ok. 22 000 zwiedzających. Muzeum
wydało materiały promocyjne obejmujące jego działalność: kalendarze, ulotki, zeszyty oraz
kolorowanki. Ponadto w Gminie Radzionków znajduje się Ogród Botaniczny oraz Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Gmina przeznacza corocznie
środki na wyeksponowanie zalet historii i tradycji śląskich oraz walorów środowiska
przyrodniczego.
Kolejnym produktem jest Park i Pałac Kawalera w Świerklańcu, który przyciąga wielu
turystów z okolicznych miejscowości, szczególnie w pogodne weekendy. Co roku odbywają
się tam różnorakie wydarzenia: wystawy, spotkania, koncerty, biegi, itp.
Park Wodny w Tarnowskich Górach to jeden z najmłodszych obiektów oferujących
usługi turystyczne w powiecie. Z jego atrakcji korzystają mieszkańcy Tarnowskich Gór, gmin
sąsiednich, jak i miasta Aglomeracji Śląskiej. Działalność Parku oraz położonej w jego
sąsiedztwie hali sportowej przynosi zyski, które można przeznaczać na inwestycje W lutym
2018 r. miał miejsce remont Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Część pieniędzy na ten
cel pochodziło z dofinansowania, które zostało przyznane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, pozostała kwota to pieniądze gminy i fundusze spółki AIG. Liczba turystów
odwiedzających Park Wodny systematycznie wzrasta. W roku 2018 r. było to ok. 505 000
osób.
Działalność 5 produktów turystycznych wskazanych w Strategii, działania związane
z przyznaniem UNESCO, większy udział mieszkańców regionu w Indutriadzie, środki
finansowe gmin przeznaczone na działania związane z turystyką powodują wzrost liczby osób
odwiedzjących powiat tarnogórski. Wpływ na wzrost ma również rozwój turystki weekendowej,
rowerowej oraz działania związane z pielęgnowaniem tradycji. Należy zatem uznać, że cel
związany z pozyskaniem nowych turystów z miast Aglomeracji jak również wzrost ilości
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wycieczkę został osiągnięty. Podmioty związane z turystyką, jak również gminy musza skupić
swoje działania na dopracowaniu szczegółów produktów turystycznych dla zainteresowanych
pasjonatów, np.: turystyka sakralna.
Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata
2016 – 2020 została przyjęta na mocy uchwały nr XXI/153/2016 Rady Powiatu w dniu 24 maja
2016 roku. Celem Strategii jest kompleksowa analiza stanu szkolnictwa zawodowego,
określając jego sytuację, szanse i zagrożenia, a także wskazując perspektywy rozwoju
w przyszłości. Strategia została opracowana w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne
w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wizją Powiatu Tarnogórskiego w zakresie szkolnictwa
zawodowego jest „nowoczesne i dopasowane do potrzeb rynku pracy kształcenie
zawodowe, które wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu. Kompetentne
kadry, nowoczesna baza i wysoka jakość realizowanych zadań, pozwolą uczniom
i pracownikom zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego konkurowania
na rynku pracy.” Misją kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnogórskim jest natomiast
„nowoczesna, efektywna, wysokiej jakości oferta edukacji zawodowej zapewniająca
absolwentom sukces na rynku pracy”.
W Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego zostały określone 3 cele strategiczne:
1) Podniesienie jakości nauczania w szkołach zawodowych powiatu tarnogórskiego.
2) Płynne dostosowanie oferty kształcenia szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku
pracy.
3) Promocja i upowszechnianie oferty tarnogórskich szkół zawodowych.
Biorąc pod uwagę 1 cel strategiczny należy uznać, że w szkołach zawodowych powiatu
stale podnoszona jest jakość nauczania. W roku 2018 nastąpił wzrost liczby zajęć
wyrównawczych i dodatkowych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz języków obcych,
w tym języka zawodowego. Wzrasta również liczba kursów, szkoleń wyjazdów studyjnych,
praktyk i staży zarówno dla nauczycieli, jak również dla uczniów. Pozwala to na zdobywanie
przez nauczycieli nowych kompetencji oraz doświadczenia związanego z prowadzeniem
praktycznej nauki zawodu, dla uczniów stanowi natomiast szanse na rozwój w zakresie
zdobywania zawodu. Działania te są pozytywnie oceniane przez obie strony.
Niektóre kierunki kształcenia zostały unowocześnione ze względu na nowe podstawy
programowe, np.: technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoły
zawodowe powiatu analizując rynek pracy wnioskują również o otwarcie nowych kierunków.
W roku szkolnym 2017/2018 zostało otwartych 5 nowych kierunków kształcenia, tj.: technik
lotniskowych służb operacyjnych, magazynier-logistyk, technik elektro-radiolog, technik
automatyk. Zdawalność egzaminów zawodowych wynosi
70%. Jakość szkolnictwa
podnoszona jest również poprzez doposażanie i modernizowanie warsztatów
i pracowni praktycznej nauki zawodu. Te działania są głównie realizowane poprzez projekty
unijne.
Drugim celem strategicznym jest dostosowanie oferty kształcenia szkół zawodowych do
potrzeb lokalnego rynku pracy. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpił wzrost współpracy szkół
z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym, jak również szkołami wyższymi. Szkoły
organizują konferencje, warsztaty i spotkania z przedsiębiorcami. Uczniowie biorą udział
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targach pracy doradztwie zawodowym oraz lekcjach przedsiębiorczości. Ważnym
elementem w zakresie dostosowania oferty kształcenia do rynku pracy jest udział uczniów
w szkoleniach i kursach dających dodatkowe uprawnienia i kompetencje. Uczniowie
tarnogórskich szkół zawodowych odbywają głównie praktyki i staże u lokalnych lub
regionalnych pracodawców, dzięki czemu poznają bezpośrednio warunki pracy w zawodzie
oraz oczekiwania potencjalnych pracodawców. Ma to niewątpliwie wpływ na podejmowanie
przez uczniów decyzji związanych z pozyskiwaniem dodatkowych uprawnień lub umiejętności.
Trzeci cel strategiczny dotyczy promocji i upowszechniania oferty tarnogórskich szkół
zawodowych. Biorąc pod uwagę rok szkolny 2017/2018 obserwujemy wzrost liczby spotkań
i konferencji promujących szkolnictwo zawodowe we współpracy z pracodawcami. Szkoły
zawodowe biorą udział w różnych kampaniach organizowanych przez środowisko społecznogospodarcze promując tym samym swoje kierunki kształcenia a także organizują „dni otwarte”,
których celem jest przyciągnięcia jak największej liczby uczniów. .
Strategia Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010 – 2020 została
przyjęta uchwałą nr XIV/152/2011 Rady Powiatu w dniu 25 października 2011 roku.
Jest to dokument, który w kompleksowy sposób poddaje analizie stan kultury, określając jej
sytuację, szanse i zagrożenia, a także wskazując perspektywy rozwoju w przyszłości, zarówno
dla poszczególnych gmin, jak i całego powiatu.
W omawianej strategii wizja została określona w następujący sposób:
„W powiecie tarnogórskim:
1) są atrakcyjne miejsca zamieszkania, w którym oprócz zatrudnienia ludzie mogą się
kształcić, obcować z kulturą masową i kultura wysoką;
2) kultura wpływa pozytywnie na stosunki międzyludzkie, sposób bycia i zachowanie.
Kultura łagodzi miejscowe podziały oraz kształtuje kapitał społeczny: uczciwość,
odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współdziałania;
3) w oparciu o potencjał infrastruktury, przemysł kulturowy i turystyczny powstają nowe
miejsca pracy;
4) obok samorządu, wywodzący się stąd lub tu mieszkający naukowcy, artyści, architekci
są ambasadorami kultury powiatu i współdecydują o jakości przestrzeni publicznej oraz
oferty kulturalnej;
5) zaakceptowane przez społeczeństwo i samorząd powiatowy, a następnie zrealizowane
zaplanowane w niniejszej strategii, priorytety rozwoju i produkty kulturalne powiatu
oraz każdej z gmin skutkują zmianą jakości życia w regionie.”
Misją strategii jest: „wspomaganie i integrowanie kulturotwórczych przedsięwzięć
na terenie całego powiatu niezależnie od tego, jaki podmiot jest organizatorem”.
W dokumencie wyodrębniono 4 cele strategiczne :
1) Formowanie postaw prokulturalnych
2) Zwiększanie udziału kultury w życiu społecznym
3) Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu
4) Kształtowanie i mecenat środowisk twórczych.
W roku 2018 widać duży wzrost ilości realizowanych programów z zakresu edukacji
kulturalnej i artystycznej dla wszystkich grup wiekowych w podległych powiatom i gminom
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szkołach, domach kultury, bibliotekach, muzeach. Świadczy to o fakcie, że w powiecie
wspiera się i animuje edukację kulturalną i regionalną. Zwiększyła się też liczba zajęć
pozaszkolnych i kółek zainteresowań w szkołach, co rozbudza u młodych ludzi potrzebę
czynnego i biernego uczestniczenia w kulturze oraz stymuluje rozwój ich osobowości.
W powiecie tarnogórskim w 2018 r. znacznie wzrosła ilość nakładów na promocję
i informację, co spowodowało wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych. Miasto Tarnowskie Góry jest ośrodkiem skupiającym większość wydarzeń
kulturalnych na terenie powiatu. Potwierdza to m.in. bardzo wysoka ocena instytucji
i ośrodków zajmujących się kulturą z terenu Tarnowskich Gór, takich jak np.
Tarnogórskie Centrum Kultury, Pałac w Rybnej czy Kopalnia Zabytkowa. Promowanie
kultury zwiększa atrakcyjność powiatu nie tylko pod względem kulturalnym, ale także
turystycznym i może stymulować rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki.
Ważną instytucją, która pomaga w realizacji celów strategii kultury jest Centrum Kultury
Śląskiej. Działania podejmowane przez Centrum mają wpływ na upowszechnianie wiedzy
o dziedzictwie kulturowym regionu oraz kształtowanie i mecenat środowisk twórczych. W roku
2018 Centrum odnotowało rekordową liczbę odwiedzających. Poza działaniami związanymi
z organizacją wystaw, koncertów, spotkań autorskich, Centrum kładzie nacisk na
rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie Donnersmarcków.
W 2018 w Powiecie Tarnogórskim powstały także 2 obiekty kulturalne - w Krupskim
Młynie i Zbrosławicach.
VI.

ADMINISTRACJA POWIATOWA

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego jest organem wykonawczym powiatu, do którego zadań
należy w szczególności:

przygotowywanie projektów uchwał rady,
 wykonywanie uchwał rady,
 gospodarowanie mieniem powiatu,
 wykonywanie budżetu powiatu,
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
W 2018 roku Zarząd Powiatu zebrał się na 81 posiedzeniach (w V kadencji - 73 i VI
kadencji - 8) , podczas których podjął 352 uchwały (w V kadencji - 310, a VI – 42) oraz 388
stanowisk (w V kadencji - 346 , a VI – 42). Szczegółowa informacja o podjętych uchwałach
znajduje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Wydział Administracji i Zarządzania,
ponadto uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach. Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w 3 budynkach
zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.
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Budynek główny przy ul. Karłuszowiec5

W siedzibie głównej Starostwa urzędują władze powiatu oraz mieszczą się wydziały takie
jak: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Wydział Administracji i Zarządzania, Wydział
Kontroli, Wydział Gospodarczy, Wydział Edukacji, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział
Budżetu, Biuro Kadr, Biuro Rady Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Audytor
wewnętrzny. W lokalizacji tej ma również swoją siedzibę punkt zamiejscowy Biura
Paszportowego.
Budynek przy ul. Sienkiewicza 16 – Centrum Usług Społecznych

W 2018 roku w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 otwarto, po niemal 2-letnim remoncie,
Centrum Usług Społecznych. W siedzibie Centrum swoje miejsce znalazło: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz wydziały
Starostwa takie jak: Wydział Zdrowia i Spaw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Budynek przy ul. Mickiewicza 41

W budynku swoją
Nieruchomościami

siedzibę

ma

Wydział

Geodezji

oraz

Wydział

Gospodarki

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na dzień 31.12.2018
r. wyniósł 221 osób, w tym 155 kobiet oraz 66 mężczyzn. Kobiety stanowią 70,14% wszystkich
zatrudnionych. Na stanowiskach urzędniczych pracuje 187 pracowników. Stan zatrudnienia
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ilustruje tabela 32.
Tabela 32. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Ogółem
W tym
kobiety

Zarząd
Powiatu
(etatowy),
Skarbnik
sekretarz

stanowiska
kierownicze
urzędnicze

główni
specjaliści

starsi
inspektorzy

inspektorzy

6

32

30

23

2

22

16

22

podinspektorzy

pozostałe
stanowiska
urzędnicze

stanowiska
pomocnicze
i obsługi

62

32

6

30

48

28

4

13

Opracowanie własne

Powiat stawia na wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę pracowniczą. Ponad
95% pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym, a większość z nich to
doświadczeni urzędnicy samorządowi posiadający ponad 15-letni staż pracy
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
Średnia wieku zatrudnionych w tarnogórskim starostwie to 45 lat. Najliczniejszą grupę
(76 osób) stanowią pracownicy w przedziale wiekowym 30-40 lat, pomiędzy 40 a 50 lat jest
74 pracowników, a kolejnych 58 ma więcej niż 50 lat życia. 13 pracowników mieści się
w przedziale 26-30 lat.
W 2018 roku pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc
w kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych. W ubiegłym roku pracownikom
wydano 68 skierowań na szkolenia oraz 5 pracownikom dofinansowano studia podyplomowe.
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Działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach można ogólnie podzielić na te zajmujące się obsługą klienta
zewnętrznego oraz zajmujące się stroną organizacyjno-funkcjonalną urzędu. W ramach
struktury organizacyjnej w 2018 roku w Starostwie funkcjonowały następujące komórki
organizacyjne:
1.
Audytor wewnętrzny
2.
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
3.
Biuro Kadr
4.
Biuro Rady Powiatu
5.
Geolog Powiatowy
6.
Inspektor Ochrony Danych
7.
Powiatowy Konserwator Zabytków
8.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
9.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
10. Wydział Administracji i Zarządzania
11. Wydział Budownictwa i Architektury
12. Wydział Budżetu
13. Wydział Finansowo-Księgowy
14. Wydział Edukacji
15. Wydział Gospodarczy
16. Wydział Geodezji
17. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
18. Wydział Inwestycji i Drogownictwa
19. Wydział Komunikacji
20. Wydział Kontroli
21. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
22. Wydział Strategii i Rozwoju
23. Wydział Zdrowia i Spaw Obywatelskich
24. Samodzielne Stanowisko ds. BHP
25. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych.
Poszczególne komórki organizacyjne urzędu realizują zadania określone w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Realizacja zadań przez wybrane do analizy na potrzeby niniejszego raportu komórki
organizacyjne urzędu przedstawia się następująco:
1) Wydział Budownictwa i Architektury
Do zakresu działania powiatów należą sprawy z zakresu administracji architektonicznobudowlanej, które są realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane. Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano
starostom.
W Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
który oprócz wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę prowadzi też sprawy związane
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z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród inwestycji,
na które udziela się pozwoleń wymienić można m.in. budowy: dróg, sieci (oświetlenia terenu,
kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), obiektów usługowych, handlowych,
magazynowych, inwentarskich, przedszkoli, domów opieki, domów mieszkalnych
jednorodzinnych. Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury w liczbach za 2018 rok
przedstawia tabela 29.
Tabela 29. Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury
Wyszczególnienie

Ilość spraw

Liczba złożonych wniosków o pozwolenie na budowę
Liczba złożonych wniosków o pozwolenie na rozbiórkę

2032
88

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

2366

Liczba rozpatrzonych zgłoszeń o zamiarze wykonania
robót niewymagających uzyskania pozwolenia na
budowę

799

2) Wydział Geodezji
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji
gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów
z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady
koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.

Dzięki wsparciu finansowemu Gmin z terenu powiatu tarnogórskiego udało się zakupić
nowy system geodezyjny, z którego korzystają zarówno interesanci jak i pracownicy urzędów
gmin. Udostępniony w styczniu 2018 roku nowy portal geodezyjny to nowoczesny wygląd
menu i łatwiejszy dostęp do wszystkich funkcji. Serwis dostępny jest pod adresem:
http://geodezja.tarnogorski.pl/
Na portalu mapowym można zapoznać się m.in. z mapą ewidencji gruntów i budynków
powiatu tarnogórskiego, jak również z ortofotomapą. Obecnie serwis podzielony jest na trzy
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części o różnej funkcjonalności. Wybrane zadania Wydziału Geodezji przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 30. Wybrane zadania Wydziału Geodezji
Wyszczególnienie
liczba wydanych decyzji
administracyjnych
liczba wydanych zaświadczeń
liczba przyjętych operatów
geodezyjnych
liczba wprowadzonych zmian do
Ewidencji Gruntów i Budynków
zrealizowane zamówienia na materiały
geodezyjne i kartograficzne w tym:
 wypisy
 wyrysy
uzgodnione projekty sytuowania sieci
uzbrojenia terenu

Ilość spraw
80
275
3 623
11 762
15 336
3 654
1 931
300

Opracowanie własne

3) Wydział Komunikacji
Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się też zadanie związane
z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym urzędzie
Wydział Komunikacji, który oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania związane
z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy, a także kart parkingowych. Każdego roku
Wydział Komunikacji odwiedza około 40 000 mieszkańców powiatu. Wybrane zadania
Wydziału Komunikacji w liczbach przedstawia poniższa tabela.
Tabela 31. Wybrane zadania Wydziału Komunikacji
Wyszczególnienie
Rok 2018
Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych
18978
Liczba wydanych praw jazdy
3849
Liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec roku
112210
Liczba kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji diagnostycznych
37
Opracowanie własne
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Wykres 3. Czas oczekiwania na obsługę w Wydziale Komunikacji

Opracowanie własne

4) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, a także zadania
wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które polegają na
uzgadnianiu warunków zabudowy oraz uzgadnianiu projektów studium i planów
zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich kompetencji
m.in.:
- prowadził 51 spraw dotyczących gospodarki wodnej,
- 6-krotnie ustalił linie brzegu,
- rozpatrzył 35 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku,
- przyjął 63 zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia,
a także wydał:
- 7 decyzji administracyjnych w spawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
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-

14 zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów,
1658 decyzji związanych z nadzorem nad lasami,
135 decyzji administracyjnych dot. usunięcia drzew i krzewów,
446 decyzji i zaświadczeń odnoszących się do wyłączenia
z produkcji rolniczej,

gruntu

- 189 postanowień w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy,
- 56 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt (CITES).
W ramach struktury Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa funkcjonuje geolog
powiatowy realizujący zadania organu administracji geologicznej pierwszej instancji m.in. takie
jak: zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
zawierających wyniki prac geologicznych, kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną
ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych
oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
ze złóż nieobjętych własnością górniczą, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie
informacji geologicznej
W roku 2018 zawarto umowę na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
(upul) dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz
inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie
gmin i miast powiatu tarnogórskiego na lata 2019-2028 na kwotę 86 346,00 zł. Na powyższe
zadanie został także złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który został rozpatrzony pozytywnie
a dofinansowanie zostało przekazane w roku 2019.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi powiat w 2018 roku przekazał
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego kwotę 35 000 zł, którą rozdysponowano pomiędzy
13 podmiotów (szczegóły w sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi).
W 2018 roku kontynuowano realizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024. Program jest
podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska
w powiecie. W szczególności omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne,
proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie, jest gwarantem wdrażania
zrównoważonego rozwoju powiatu, określa sposoby współpracy administracji publicznej
wszystkich szczebli oraz instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz
ochrony środowiska w powiecie, przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom
informacje na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych
komponentów środowiska, ułatwia opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska, organizuje
system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy. Zgodnie
z art.18 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska starosta co dwa
lata przedstawia raport z realizacji programu ochrony środowiska Radzie Powiatu. Raport
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2020
z perspektywą do roku 2024” został przedstawiony Radzie Powiatu na sesji w dniu
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25 września 2018 roku (szczegółowe informacje zawarte są w protokole z sesji oraz
w załączniku nr 5 do tego protokołu www.bip.tarnogorski.pl ).
5) Wydział Administracji i Zarządzania
Jednym z kluczowych praw obywateli jest prawo do informacji publicznej. Konstytucja RP
w art. 61 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji
obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W 2018 roku do Starostwa Powiatowego
wpłynęło 148 wniosków o udzielenie informacji publicznej. W 6 przypadkach wydano decyzje
administracyjne odmawiające udzielenia informacji.
Wydatkując środki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryby postępowania
w przy udzieleniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Jednym z podstawowych
trybów udzielania zamówień publicznych jest przetarg nieograniczony. W 2018 roku w tym
trybie udzielono 23 zamówienia na łączną wartość 5 513 786 zł.
Tabela 32. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Ilość
złożonych
ofert

Tytuł postępowania
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w
Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum
Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń
archiwum oraz pomieszczeń sanitarnych.
Termomodernizacja budynków II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w
Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1.
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji
budynku przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kultu
religijnego i kulturalne.
Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.:
Termomodernizacja budynków II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w
Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1.
Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.:
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul.
Pokoju 14.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul.
Pokoju 14.
Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Domu
Pomocy Społecznej, Miedary, ul. Zamkowa 7.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych
budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
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Cena brutto
najkorzystniejszej
oferty w zaokrągleniu
do pełnego zł

2

198 291

4

2 299 999

8

19 000

2

35 000

4

31 673

4

1 974 441ł

2

96 741

1

333 923

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

SA w Tarnowskich Górach.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
pn. Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz
instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS
Miedary, ul. Zamkowa 7.
Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu i adaptacji
budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na
potrzeby Centrum Kultury Śląskiej.
Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic
rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego.
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w
Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum
Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń
biurowych oraz pomieszczenia socjalnego.
Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z
demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach ul. Włoska
24 – segment „B”.
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby systemu
spraw i dokumentów.
Ochrona parku zabytkowego przy Zespole Szkół
Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach.
Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych.
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki
okiennej w budynku Zespołu Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach ul. Opolska 26.
Opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach.
Zakup sprzętu komputerowego oraz baterii.
Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle
Śląskim w rejonie ulicy Parkowej.
Zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, który
będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb
zdrowotnych pacjentów Powiatu Tarnogórskiego.
Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich
Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7.
Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki
okiennej oraz naprawy przybudówki i tarasu w budynku
Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Razem

3

31 980

7

75 276

2

493 610

7

112 635

1

161 460

3

105 631

2

63 720

3

324 881

1

39.975

12

31 980

5

84 465

7

244 632

6

974 121

10

2 298 864

4

39 400

5 513 786

Opracowanie własne

W 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpłynęło 58 971 pism.
Korespondencji wychodzącej odnotowano 43 594 sztuk.
W raportowanym okresie do Starostwa Powiatowego wpłynęło 14 skarg z czego
11 uznano za bezzasadne, 2 przekazano do organu wyższego stopnia, 1 pozostawiono bez
rozpatrzenia. Ponadto do urzędu wpłynęły 2 wnioski i 1 petycja.
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W 2018 roku Powiat Tarnogórski zawarł 596 umów oraz 58 porozumień z innymi
instytucjami, podmiotami oraz osobami fizycznymi.
Powiaty oprócz zadań własnych realizują zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Takim zadaniem zleconym powiatom od 2016 roku jest prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej działających na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej i edukacji prawnej. Przedmiotowa pomoc prawna prowadzona jest w lokalach, które
zostały udostępnione na podstawie porozumień zawartych pomiędzy gminami a powiatem
tarnogórskim. Punkty funkcjonują pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie według
ustalonych harmonogramów. W roku 2018 porady prawne były udzielane w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach: Tarnowskie Góry, Świerklaniec,
Tworóg, Tąpkowice i Kalety oraz w punkcie mobilnym Kamieniec/Radzionków. Trzy punkty
prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Liczba porad prawnych udzielonych w 2018
roku wyniosła 1098.
6) Wydział Gospodarczy
Powiat Tarnogórski posiada w swoich zasobach lokale mieszkalne, którymi administruje
Wydział Gospodarczy. Lokale w przeważającej mierze znajdują się w obiektach zabytkowych,
wymagających dużych nakładów finansowych. W 2018 roku z powiatowego zasobu
nieruchomości wynajmowano 59 lokali.
Tabela 33 Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych oraz pozyskane z tego tytułu
dochody oraz wydatki poniesione na lokale

Główna 2

2 lokale

Wydatki - remonty,
awarie, zaliczki (fundusz
remontowy,
eksploatacyjny,
wynagrodzenie dla
Zarządcy)
Nakło Śląskie
50109,68

Parkowa 2

2 lokale

24231,4

15 176,40

Parkowa 3
Powstańców 2bWspolnota
Mieszkaniowa
Powstańców 2cWspólnota
Mieszkaniowa

6 lokali
3 lokale (1 lokal
zwolniony z opłat
czynszowych)

10815,81

22 254,00

14044,2

9 754,20

5 lokali

23134,76

23 129,83

razem

18 lokali

122335,85

83 993,12

Budynek

Ilość lokali

Zestawienie wpłat
najemców Powiatu
Tarnogórskiego
(CZYNSZE)

13 678,69

Tarnowskie Góry
Opolska 26a

5 lokali

26 913,96

Opolska 26b

4 lokale

52502,15

23 078,34

Opolska 28

2 lokale

4112,44

13 509,24

razem

11 lokali

56614,59

63 501,54

Radzionków
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Sikorskiego 7bWspólnota
Mieszkaniowa

3 lokale

5115,12

8 370,19

Nałkowskiej 2

2 lokale

0

7 397,04

razem

5 lokali

5115,12

15 767,23

Brynek
Park 1

Budynek
jednorodzinny

13414,46

5 309,28

Park 2

4 lokale

54876,99

20 776,40

Park 3

1 lokal

1219,97

5 433,84

Park 5

1 lokal

0

3 361,92

Park 6

5 lokali

9336,2

28 316,51

Park 7

8 lokali
budynek
jednorodzinny
budynek
jednorodzinny

17440,4

40 745,61

35035,63

8 949,00

39957,4

8 340,87

1897

8 239,32

15953,97

5 487,79

Park 9
Park 10
Park 11
Park 12

2 lokale
budynek
jednorodzinny

Razem

25 lokali

189132,02

134 960,54

Łącznie
59 lokali
Opracowanie własne

373197,58

298 222,43

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na podstawie ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rzeczach znalezionych działa Biuro rzeczy znalezionych. W 2018 roku przyjęto
ogółem 24 rzeczy (w tym: telefony, klucze, rowery, pieniądze).
Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od
dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu
dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom.
7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zapewnia dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie
indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również
na wniosek zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające i interwencyjne,
zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia interesów
konsumenckich.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wg stanu na dzień 31.12.2018r. świadczył usług na rzecz
mieszkańców powiatu w 2092 indywidualnych sprawach, w zakres których wchodzą:
 1887 udzielonych porad prawnych w indywidulanych sprawach. Porady realizowane
były w różnych formach poprzez konsultacje osobiste, pisemne, telefoniczne oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej;
 140 wystąpień podjętych w sporach z przedsiębiorcami na rzecz poszkodowanych
konsumentów w postepowaniach wyjaśniających i interwencyjnych;
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 13 pozwów i pism procesowych opracowanych przez rzecznika w postepowaniach
procesowych wszczynanych z powództwa przed sądem powszechnym i sądem
polubownym.
 52 spraw wymagających współdziałania rzecznika z innymi organami w sporach
konsumenckich (m.in. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik
Finansowy, Prokuratura, Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji
Energetyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów).
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
zatwierdzone zostało Zarządzeniem nr 24/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.03.2019 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za rok 2018 dostępnym pod adresem: www.zarzadzenia.tarnogorski.pl
.
8) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Na skutek reformy administracyjnej powiaty zyskały kompetencję do tworzenia na ich
terenie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, które zajmują się
wydawaniem jako organ I instancji orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu
niepełnosprawności. W 2018 roku wydano orzeczenia dla 3560 dorosłych i 537 dzieci.
Poza tym Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej, których w ubiegłym roku
wydano 2641 oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych mających znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i dla placówek zajmujących się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (1515 sztuk).
W
Powiecie
Tarnogórskim
na
mocy
zawartego
porozumienia
z Powiatem Lublinieckim tutejszy Zespół zajmuje się wydawaniem orzeczeń nie tylko dla
mieszkańców naszego powiatu ale również powiatu lublinieckiego.
VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU
W raportowanym okresie Zarząd Powiatu oprócz uchwał podjętych w 2018 roku
realizował także uchwały podjęte w latach poprzednich.
W 2018 roku Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła 111 uchwał. Przepisy prawa
miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zawarte były
w 12 uchwałach. Poniższa tabela zawiera wykaz aktów prawa miejscowego uchwalonych
w 2018r.
Tabela 34 Akty prawa miejscowego Powiatu Tarnogórskiego z 2018r.
Lp.
1.

XLVI/376/2018

2.

XLVI/379/2018

Tytuł uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
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Stopień realizacji
Uchwała jest realizowana
bieżąco

Uchwała została zrealizowana

na

3.

XLVI/380/2018

4.

LI/405/2018

5.

LI/407/2018

6.

LIII/411/2018

7.
8.

LIII/417/2018
LIII/418/2018

9.

LIV/423/2018

10.

LIV/424/2018

11.
12.

LIV/427/2018
LVI/431/2018

ogólnodostępnych
na
terenie
Powiatu
Tarnogórskiego na 2018 rok
w
sprawie
ustalenia
wysokości
opłat
obowiązujących w 2018 roku za usuwanie i
przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego
w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia
głosowania społecznego na terenie Powiatu
Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu
Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019 w formie
budżetu partycypacyjnego
w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic
oraz liczby radnych
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w
całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września
2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z
herbu,
flag
i innych
weksyliów Powiatu
Tarnogórskiego"
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
odcinka drogi powiatowej nr 3263S – ulicy
Schwallenberga w Radzionkowie

w
sprawie
ustalenia
wysokości
opłat
obowiązujących w 2019 roku za usuwanie
pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.
130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o
ruchu drogowym

w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego
w sprawie trybu powołania członków, organizacji i
trybu działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach
Opracowanie własne

W 2018 roku nie usunięto żadnego
statku ani obiektu pływającego z
obszaru powiatu
Uchwała została zrealizowana –
szczegóły w rozdziale: Budżet
obywatelski
Uchwała została zrealizowana
Uchwała
na bieżąco

jest

realizowana

Uchwała została zrealizowana
Uchwała
jest
realizowana
na bieżąco

W wyniku podjętej uchwały od dnia
1 stycznia 2019 roku Gmina
Radzionków przejęła zarządzanie
odcinkiem
drogi
powiatowej
nr 3263S - ulicą Schwallenberga
w Radzionkowie
Stawki
są
obowiązujące
począwszy
od
2019
roku,
natomiast w 2018 roku z dróg
usunięto
43
pojazdy,
a właścicieli obciążano opłatami za
usuwanie pojazdów ustalonymi
uchwałą w 2017 roku; Z tego tytułu
do budżetu wpłynęło 43 640 zł.
Uchwała została zrealizowana
Uchwała
realizowana
zgodnie
z wytycznymi Rady Powiatu

Budżet powiatu, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na 2018 rok, przyjęty
został uchwałą nr XLIV/364/2017 w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok na
sesji w dniu 19 grudnia 2017 roku. Na sesji w tym dniu podjęto również uchwałę
Nr XLIV/365/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2018-2026.
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych
w ciągu roku budżetowego Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie 15 uchwałami
podejmowanymi w ciągu całego roku budżetowego oraz podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026. Wszystkie
uchwały zostały zrealizowane.
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Rada Powiatu w uchwale zasadniczej upoważniła Zarząd Powiatu m.in. do
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu przez cały 2018 rok korzystał z tego uprawnienia
celem dostosowania wydatków powiatu do aktualnej sytuacji.
Realizację pozostałych uchwał związanych z finansami powiatu podjętych w 2018 roku
przez Radę Powiatu Tarnogórskiego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 35.Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego z 2018r. związane z finansami powiatu
Lp.
1.
2.
3.

4.

Numer uchwały
Tytuł uchwały
w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019
II/34/2018
rok
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
II/33/2018
tarnogórskiego na lata 2019 - 2028
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu
LI/403/2018
Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
LII/409/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu
Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

5.

LI/399/2018
.

6.

LI/400/2018

7.

II/37/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2017r.31.12.2017r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Tarnogórskiego za 2017 rok

Stopień realizacji
Uchwała realizowana w roku 2019
Uchwała realizowana w roku 2019
Uchwała została unieważniona
przez RIO
Na podstawie uchwały podpisano
w dniu 7.12.2018r. umowę z PKO
BP S.A. na emisję obligacji, które
zostaną wyemitowane w 2019r.
Rada Powiatu po zasięgnięciu
opinii
RIO
w
Katowicach
zatwierdziła
sprawozdanie
finansowe z rok 2017 i udzieliła
zarządowi powiatu absolutorium za
2017 rok. Uchwała ta jest aktem
formalnym,
nie
zawierającym
żadnych
zadań,
a
jedynie
kwitującym działalność finansową
w 2017 roku.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
Termin realizacji wydatków
wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz
niewygasających upływa w dniu
określenia ostatecznego terminu dokonania tych
30.06.2019r.
wydatków
Opracowanie własne

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu były przekazywane organom
sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, jest
Wojewoda Śląski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i finansów - Regionalna
Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Realizację pozostałych uchwał podjętych przez Radę Powiatu przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 36. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego podjętych w 2018r.
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Lp.

Nr uchwały

w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Tarnowskich Górach,

XLVI/374/2018

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w
Tarnowskich Górach za 2017 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2017 roku,
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017” za rok 2017,

2.
XLVI/375/2018
3.
XLVI/377/2018
XLVI/378/2018

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Stopień realizacji

XLV/373/2018
1.

4.

Tytuł uchwały
Uchwały podjęte przez Radę Powiatu V kadencji

Rada Powiatu podjęła uchwały aprobujące
działania w określonych obszarach; uchwały te
nie wymagały od Zarządu Powiatu podjęcia
żadnych działań

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie
Szczegółowe omówienie znajduje się w pkt.
Tarnogórskim w latach 2018-2020”,
Pomoc społeczna i rehabilitacja „Raportu..”
XLVI/381/2018
Na podstawie przedmiotowej uchwały zostały
przekazane Policji środki finansowe w
w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne na Fundusz wysokości 20.000 zł – w dniu 15 kwietnia 2018
Wsparcia Policji,
roku zawarto porozumienie w tej sprawie
pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą
Powiatową Policji w Tarnowskich Górach
XLVI/384/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Dyrektora Zarządu Uchwała została zrealizowana
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
XLVII/385/2018
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie; uchwała
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie te nie wymagała od Zarządu Powiatu podjęcia
w Tarnowskich Górach za rok 2017,
żadnych działań
XLVII/386/2018
Uchwała była dwukrotnie zmieniana przez
uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia
Radę Powiatu – uchwałami: nr LIII/412/2018 i
zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
nr I/27/2018
Niepełnosprawnych,
Uchwały zostały zrealizowane.
XLVII/388/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 Uchwała została zrealizowana
listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok,
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11.
12.

13.

14.
15.
16.

XLVIII/389/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2017”,
XLVIII/390/2018 w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla
Powiatu Tarnogórskiego,
XLVIII/391/2018

Na podstawie niniejszej uchwały przekazano
Gminom: Tarnowskie Góry, Miasteczko
Śląskie, Radzionków i Świerklaniec zadanie
Powiatu
Tarnogórskiego
związane
z
przygotowaniem i zapewnieniem działania
systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu
wczesnego
ostrzegania
o
w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z
zagrożeniach
przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz
na obszarze działania Powiatu, w zakresie
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu,
dotyczącym
konserwacji
i
utrzymania
sprawności systemów alarmowych i łączności
w obrębie gmin. Na realizację ww. zadania
gminy otrzymały dotację celową w wysokości
określonej w porozumieniach zawartych
pomiędzy
Powiatem
Tarnogórskim
z
poszczególnymi gminami
XLVIII/394/2018 w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży" dla Senator Marii Pańczyk-Pozdziej,
Uchwała została zrealizowana
XLVIII/395/2018 w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży" dla Pana Józefa Kalinowskiego,
L/396/2018
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Tarnogórskiego za rok 2017,
LI/406/2018

17.
LIII/413/2018
18.

Rada Powiatu przyjęła sprawozdania; uchwały
te nie wymagały od Zarządu Powiatu podjęcia
żadnych działań

Uchwała została zrealizowana
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie; uchwała
Powiatu
te nie wymagała od Zarządu Powiatu podjęcia
żadnych działań
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 Uchwała została zrealizowana
listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok,
Na podstawie przyjętej uchwały zawarto
umowę pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a
w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z
Nadleśnictwem Świerklaniec – realizacja
Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja nawierzchni
uchwały omówiona została przy okazji
bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S Mikołeska-Lubocz”,
omawiania zadania związanego z infrastrukturą
drogową
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LIII/414/2018
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tarnowskie Góry zarządzania
niektórymi odcinkami dróg powiatowych znajdującymi się na terenie Gminy Tarnowskie
Góry oraz wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z
budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”,

19.

LIII/419/2018
20.
LIII/420/2018
21.
22.

LIII/421/2018
LIV/422/2018

23.
24.

LIV/428/2018
LVI/429/2018

25.
LVI/430/2018
26.

W wyniku podjętej uchwały w dniu 3.10.2018r.
zostało
podpisane
porozumienie
w sprawie przekazania Gminie Tarnowskie
Góry zarządzania odcinkami dróg powiatowych
pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą
Tarnowskie Góry. Zarządzanie drogami
dotyczy pełnienia przez gminę funkcji
inwestora przy realizacji inwestycji budowy
dróg rowerowych w ramach projektu
Uchwała została zrealizowana

w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi
złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego,
w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Wójta Gminy Zbrosławice,
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie; uchwała
w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w
te nie wymagała od Zarządu Powiatu podjęcia
2017 roku,
żadnych działań
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Uchwała została zrealizowana
Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
Na podstawie przyjętej uchwały zawarto
w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z umowę pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a
Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja nawierzchni Nadleśnictwem Świerklaniec – realizacja
bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul.Imielów w Miasteczku Śląskim",
uchwały omówiona została w punkcie: Drogi
powiatowe
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z Uchwała została zrealizowana
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
rok,
Uchwały podjęte przez Radę Powiatu VI kadencji

27.
28.
29.

I/1/2018
I/2/2018
I/3/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego,
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Uchwały

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

I/4/2018
I/5/2018
I/6/2018
I/7/2018
I/8/2018
I/9/2018
I/10/2018
I/11/2018
I/12/2018
I/13/2018
I/14/2018
I/15/2018
I/16/2018
I/17/2018
I/18/2018
I/19/2018
I/20/2018
I/21/2018
I/22/2018
I/23/2018
I/24/2018
I/25/2018
I/26/2018
I/30/2018

53.

w sprawie wyboru Starosty Tarnogórskiego,
zostały
w sprawie wyboru Wicestarosty Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
zrealizowane
w sprawie wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i
określenia liczby jej członków,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku
Prawnego,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Porządku Prawnego,
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej
członków,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu,
w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej
członków,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska,
w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i
określenia liczby jej członków,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych,
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Tarnogórskiego,
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego do
dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności
związanych z podróżą służbową,
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I/31/2018
54.
I/32/2018
55.

56.
57.
58.
59.

I/38/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Tarnogórskiego na 2019 rok,
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok,
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na
2019 rok,
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet
radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

Uchwała została zrealizowana

II/43/2018

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego,

Uchwała została zrealizowana

II/44/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Uchwała została zrealizowana
Tarnogórskiego,
w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego,
w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,

II/39/2018
II/40/2018
II/41/2018
II/42/2018

60.
61.
62.
63.
64.

w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi Uchwała została zrealizowana
złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach,
Uchwała została zrealizowana
uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie uznania
Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią
E.H. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach,

II/45/2018
II/46/2018

Opracowanie własne
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Uchwała realizowana w 2019r.
Uchwała realizowana w 2019r.
Uchwała realizowana w 2019r.
Uchwała została zrealizowana

VIII.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ciała doradcze
Ciała doradcze to fakultatywne organy samorządu terytorialnego o charakterze
konsultacyjnym, które pełnią rolę reprezentacji określonych grup na terenie powiatu. Mają
na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby określonych grup społecznych,
a także wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w sprawach, które
tych grup dotyczą. Zaliczają się do nich:
1) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
Tarnogórskim
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim
działa na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Do zadań Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod
kątem ich skutków dla niepełnosprawnych.
W 2018 roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim m.in.
kontynuowała akcję tworzenia mapy miejsc przyjaznych osobom
z niepełnosprawnościami w powiecie tarnogórskim pod hasłem:
„Bądź przyjazny”.
2) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym utworzonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do jej zadań należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami,
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5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych.
W 2018 roku w ramach działalności Rady pracowano m.in. nad możliwością współpracy
między miastami w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz szansach powołania
Centrum Organizacji Pozarządowych w Tarnowskich Górach oraz możliwością
zorganizowania szkoleń w zakresie skutecznego pisania wniosków konkursowych
do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i funduszy europejskich, rozważano wspólne
wystąpienie z inicjatywą do władz centralnych o przeznaczenie środków finansowych dla NGO
na konkursy powiatowe.
3) Powiatowa Rada Rynku Pracy
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy. Organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Rynku
Pracy regulują: ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy
oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad
rynku pracy. Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in.:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
w powiatach,
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
5) opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo
przyznanych środków, zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
6) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, proponowanych zmian
realizacji programów specjalnych,
7) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W 2018 roku Rada m.in.: opiniowała nowe kierunki kształcenia, celowość realizacji oraz
zmian w programach specjalnych „Cel-praca!” i „Nowy początek”, realizację programu
Aktywizacja i Integracja oraz wnioski jednostek sektora publicznego w sprawie kształcenia
pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4) Powiatowe Forum Biznesu
Powiatowe Forum Biznesu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym powołanym przez
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie Strategii Rozwoju Powiatu. Forum ma pomóc
w: opracowaniu, w miarę potrzeb, wizji rozwoju powiatu, priorytetów i głównych założeń
dotyczących rozwoju gospodarczego, opiniowaniu strategicznych dokumentów dotyczących
planów rozwoju, inicjowaniu działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, kreowaniu
korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, wspieraniu rozwoju infrastruktury
technicznej. W skład Forum wchodzą: przedstawiciel Zarządu Powiatu, burmistrzowie
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i wójtowie z terenu powiatu tarnogórskiego, przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej,
przedstawiciele działających w powiecie firm, przedsiębiorstw i zakładów oraz przedstawiciel
Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych.
W 2018 roku działania Powiatowego Forum Biznesu skupiły się na temacie wdrożenia
programu wzmocnienia potencjału szkolenia zawodowego w powiecie. Podczas spotkań
dyskutowano m.in. o dostosowaniu ofert kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
a także omawiano projekty zawarte w „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk
na lata 2016-2022”.
2. Wydarzenia
W 2018 roku po raz szesnasty przyznano Nagrodę „Orła i Róży”. Przyznawana
od 2003 roku nagroda to szczególne
wyróżnienie przyznawane osobom, które w
sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności
kulturalnej,
sportowej,
społecznej
oraz
charytatywnej.
Laureatami
ubiegłorocznej
nagrody zostali Senator Maria Pańczyk –
Pozdziej i dr Józef Kalinowski Wręczenie
nagrody nastąpiło 7 maja 2018 r. podczas
uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego,
która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej w
Nakle Śląskim. Kapituła Nagrody "Orła i Róży" przyznała nagrodę Marii Pańczyk – Pozdziej
m.in. za jej liczne zasługi na rzecz Tarnowskich Gór i Powiatu Tarnogórskiego oraz wkład w
starania o wpis tarnogórskich podziemi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Józef
Kalinowski otrzymał nagrodę „Orła i Różę” za zasługi w ofiarnej działalności publicznej oraz za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury.
W dniu 8 października 2018 roku, w Warszawie, podczas gali połączonej z Rankingiem
Samorządów „Rzeczpospolitej”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła pierwsze
w Polsce certyfikaty Europejskiego Znaku
Jakości
Zarządzania
w
Samorządzie
Terytorialnym (ELoGE). Starostwo Powiatowe
w
Tarnowskich
Górach
znalazło
się
w zaszczytnym gronie laureatów.
Program Europejskiego Znaku Jakości
Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
obejmuje weryfikację przestrzegania przez
każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12. zasad dobrego zarządzania określonych przez
Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element
wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie
Lokalnym. Znak Jakości Zarządzania został przyznany na lata 2019-2020.
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