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WSTĘP

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu Tarnogórskiego przedstawiam do zapoznania i analizy
raport o stanie powiatu tarnogórskiego za 2020 r.
Obowiązek opracowania Raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz.920). Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2020, w szczególności opisuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał
Rady Powiatu. Dokument stanowi punkt wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą
zarówno radni powiatowi jak i mieszkańcy powiatu tarnogórskiego na zasadach określonych
w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy.
Rok 2020 ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa był niezwykle trudnym
i nieprzewidywalnym. Wysiłki wielu samorządów koncentrowały się głównie
na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, podczas gdy realizacja
ustawowych zadań powiatu oraz obsługi spraw mieszkańców musiała być realizowana. Tym
bardziej, w obliczu tak trudnych warunków pracy, pragnę docenić trud i wysiłek pracowników
samorządowych realizujących swoje zadania.
Podstawą przygotowania niniejszego Raportu były sprawozdania i informacje
przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz
jednostki organizacyjne powiatu wg stanu na koniec 2020 roku. Przygotowując dokument
staraliśmy się wykorzystać doświadczenia zebrane podczas tworzenia poprzednich
raportów. Wierzę, że przedstawiony materiał pozwoli pokazać szerszy kontekst
realizowanych
w powiecie zadań i będzie stanowił kompendium wiedzy o podejmowanych w 2020 r.
działaniach Zarządu Powiatu. Obejmuje bowiem wszystkie ważne dla powiatu
tarnogórskiego obszary: budżet, bezpieczeństwo, edukację, pomoc społeczną, ochronę
zdrowia, inwestycje i kulturę.
Przed Zarządem Powiatu Tarnogórskiego stoi sporo nowych zadań i wyzwań.
Zapewne część z nich będzie podlegało weryfikacji i korekcie po oszacowaniu społecznych
i gospodarczych skutków trwającej pandemii. Pragnę jednak zapewnić, że dołożymy
wszelkich starań, aby ziemia tarnogórska była miejscem bezpiecznym i przyjaznym zarówno
do życia jak i do pracy.

Z wyrazami szacunku

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.
Obecnie w strukturze administracyjnej kraju funkcjonuje 314 powiatów i 66 miast
na prawach powiatu, w tym w województwie śląskim – 17 powiatów ziemskich i 19 powiatów
grodzkich.
Powiat tarnogórski leży na południu Polski, w środkowo-północnej części
województwa śląskiego, na obrzeżu aglomeracji śląskiej. 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. Usytuowanie powiatu zobrazowano na poniższych mapach.
Mapka 1. Mapa Polski, województwa śląskiego i powiatu tarnogórskiego.

Źródło: strony internetowe

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.
5
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Powiat obejmuje łącznie 9 gmin.
Gminy miejskie

Kalety

Miasteczko Śląskie

Radzionków

Tarnowskie Góry

Gminy wiejskie
Krupski Młyn

Ożarowice

Świerklaniec

Tworóg

Zbrosławice
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Powiat zajmuje 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 danych przekazanych przez poszczególne urzędy
miast i gmin) na dzień 31.12.2020r. 133 979 mieszkańców. Powyższe dane nie oddają
jednak rzeczywistej liczby osób zamieszkałych na terenie powiatu tarnogórskiego, a jedynie
obrazują ile osób jest zameldowanych w poszczególnych miastach i gminach Powiatu.
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W miastach zamieszkuje 89 750 osób. Najgęściej zaludnionym pozostaje Radzionków
(1 201 osoby/km2), będący powierzchniowo najmniejszym z miast powiatu, a najrzadziej
zaludnione jest Miasteczko Śląskie (101 osób/km2).
Na wsi mieszka 44 229 osób. Pod względem gęstości zaludnienia przoduje gmina
Świerklaniec (273 osób/km2), natomiast Tworóg (63 osób/km2) zajmuje pod tym względem
ostatnie miejsce w powiecie. Dane demograficzne powiatu tarnogórskiego i gmin
wchodzących w jego skład ilustruje Tabela 2.

Tabela 1. Dane demograficzne powiatu tarnogórskiego i gmin wchodzących w jego skład
wg stanu na dzień 31.12.2020r.
powierzchnia

gęstość
zaludnienia

ludność

miasto/gmina

osób/km2

w km2
31.12.2019r.

31.12.2020r.

31.12.2020r.

Kalety

76,6

8 402

8 345

108

Miasteczko Śląskie

67,8

6 977

6 904

101

Radzionków

13,2

15 976

15 862

1 201

Tarnowskie Góry

83,78

58 933

58 639

699

razem gminy miejskie

241,38

90 288

89 750

371

Ożarowice

45,9

5 725

5 722

124

Krupski Młyn

39,1

3 155

3 126

79

Świerklaniec

44,6

12 142

12 217

273

Tworóg

125,2

7 923

7 897

63

Zbrosławice

148,4

15 183

15 267

102

razem gminy wiejskie

403,2

44 128

44 229

109

OGÓŁEM POWIAT

644,58

134 416

133 979

207

Opracowanie własne

3. Organy i zadania powiatu
Zgodnie z założeniami ustroju państwa, powiat stanowi jednostkę samorządu
terytorialnego (JST) oraz jednostkę administracyjną zasadniczego podziału terytorialnego
kraju (gminy, powiaty, województwa). Przepisy związane z działalnością powiatu regulowane
są również przez Statut i Regulamin organizacyjny.
Warto zaznaczyć, że samorząd powiatowy nie stanowi organu nadrzędnego
ani kontrolnego nad działalnością samorządu gminnego, nie może też wkraczać w sferę
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samodzielności samorządów gminnego i wojewódzkiego. Samorząd gminny i powiatowy
oraz samorząd wojewódzki to niezależne od siebie jednostki.
Powiat podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego ma swoje organy. Organy
te działają w imieniu powiatu. Część z nich wybieramy w drodze powszechnych wyborów
inne zaś są efektem nominacji i wewnętrznych wyborów. Organami powiatu są rada powiatu
i zarząd powiatu. W miastach na prawach powiatu funkcje te natomiast sprawuje rada miasta
oraz prezydent miasta.

Rada Powiatu
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Jej skład pochodzi z wyborów
bezpośrednich. Sami zatem mieszkańcy powiatu decydują kto będzie ich reprezentował
w radzie powiatu. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna
ustawa. Począwszy od 21 października 2018 r. kadencja rady trwa 5 lat, licząc
od dnia wyborów. W skład Rady Powiatu Tarnogórskiego wchodzi 25 radnych. Rada Powiatu
rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do
jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach,
a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie, rezolucje i zajmuje stanowisko
w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. Pełny zakres
właściwości rady powiatu wskazany jest w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym.

Zarząd Powiatu
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu, wykonującym uchwały rady
powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W skład Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego wchodzi 5 członków: starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta
i pozostali członkowie. Jest to organ kolegialny, wybierany przez radę powiatu. Członkostwa
w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu
terytorialnego, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.
Na czele zarządu powiatu stoi Starosta, który kieruje jego pracami oraz reprezentuje
zarząd na zewnątrz. Podobnie jak cały zarząd, jest on wybierany przez radę powiatu.
Starosta wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zadania Powiatu
Powiat wykonuje zadania publiczne przypisane mu w art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym. Szczegóły dotyczące działalności oraz organizacji samorządu powiatowego
reguluje także Statut Powiatu Tarnogórskiego oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
9
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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;
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.

10

Id: 90CE9DCB-BAA9-417C-9CAE-C1A8F339BB6A. Uchwalony

Strona 10

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

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 2020r. Powiat Tarnogórski był właścicielem mienia o łącznej
wartości księgowej brutto 210 301 544 zł. Wartość księgowa brutto mienia w stosunku
do roku 2019 uległa zwiększeniu o kwotę 22 962 434 zł. Zwiększenie wartości mienia
dotyczy głównie komunalizacji działek drogowych, a także zakończonej inwestycji związanej
z
termomodernizacją
warsztatów
szkolnych
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Tabela 2. Stan mienia komunalnego.
Składnik mienia

Lp.

Wartość

Wartość

31.12.2019r. (w zł)

31.12.2020r. (w zł)

1.

budynki i lokale

90 170 969

96 270 124

2.

obiekty inżynierii lądowej i wodnej

52 462 249

52 637 731

3.

grunty

33 257 283

47 914 562

4.

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

2 780 024

3 829 537

5.

środki transportu

2 762 217

2 818 508

6.

kotły i maszyny energetyczne

1 985 714

1 953 377

7.

urządzenia techniczne

809 310

777 145

8.

narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie

2 594 689

3 557 272

9.

specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty

516 649

543 284

187 339 109

210 301 544

Razem

Opracowanie własne

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego wynosi
324,8771ha, z czego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu pozostaje 35,1002ha.
Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 12,8431ha.
Szczegóły w powyższym zakresie zobrazowano w Tabeli nr 3.
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Tabela 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego – grunty.
GRUNTY BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019r.
NA DZIEŃ 31.12.2020r.
W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH
GMINY
POWIERZCHNIA w (ha)
POWIERZCHNIA w (ha)
Radzionków
Ożarowice
Kalety
Świerklaniec
Tworóg
Zbrosławice
Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry
OGÓŁEM

1,6464

1,6464

0,00
0,00
0,00
0,00
19,2213
0,00
14,2196

0,00
0,00
0,00
0,00
19,2213
0,00
14,2325

35,0873

35,1002

GRUNTY – INNE NIŻ BĘDĄCE WE WŁADANIU JEDNOSTEK
(STAROSTWO POWIATOWE )
NA DZIEŃ 31.12.2019r.
NA DZIEŃ 31.12.2020r.
W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH
GMINY
POWIERZCHNIA W (ha)
POWIERZCHNIA W (ha)
Radzionków
Ożarowice
Kalety
Świerklaniec
Tworóg
Zbrosławice
Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry
OGÓŁEM

1,2748
2,7339
0,2033
162,3897
35,1411
12,9865
0,2113
62,0061

1,7962
3,6310
1,0966
165,2748
36,4521
15,7254
0,2344
65,5664

276,9467

289,7769

Opracowanie własne

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego zawarte
są w załączniku do uchwały nr 178/912/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia
Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za 2020 rok, dostępnej na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Zarządu
Powiatu.
Powiat Tarnogórski posiada również akcje i udziały w spółkach: AT GROUP S.A.,
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera S.A., Inkubator Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.
Wartość akcji i udziałów powiatu w spółkach przedstawiono w tabeli nr 4.
12
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Tabela 4. Akcje i udziały powiatu w spółkach prawa handlowego.
Akcje
ILOŚĆ AKCJI

NAZWA
AT GROUP S.A
(dawne AGROTUR
S.A.)
Wielospecjalistyczny
Szpital Powiatowy S.A.
SUMA

WARTOŚĆ AKCJI W ZŁ
31.12.2019r.
31.12.2020r.
31.12.2019 31.12.2020 WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ
1 AKCJI
OGÓLEM
1 AKCJI
OGÓLEM
36 200

36 200

1

36 200

1

36 200

18 441

18 441

1 000

18 441 000

1 000

18 441 000

54641

54641

18 477 200

18 477 200

Udziały
ILOŚĆ UDZAŁÓW

NAZWA
Inkubator
Przedsiębiorczości Sp.
z o.o.
SUMA
OGÓŁEM

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W ZŁ
31.12.2019r.
31.12.2020r.
31.12.2019 31.12.2020 WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ
1 UDZAŁU OGÓLEM 1 UDZAŁU OGÓLEM
3 943

3 943

3 943

3 943

1 000

3 943 000
3 943 000
22 420 200

1 000

3 943 000
3 943 000
22 420 200

Opracowanie własne

II. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
1. Dochody i wydatki w 2020r.
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 2020 został
przygotowany przez zarząd powiatu i przedłożony radzie stosowną uchwałą.
13
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Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XV/157/2019 w sprawie budżetu Powiatu
Tarnogórskiego na 2020 rok na sesji w dniu 17 grudnia 2019 roku. Uchwała dostępna jest
pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce – uchwały Rady Powiatu.
Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu powiatu za 2020 rok zawarte
są w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2020”
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 178/912/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia
Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za 2020 rok. Jednak celem zobrazowania ogólnego stanu finansów powiatowych
na potrzeby niniejszego opracowania przedstawione zostaną najważniejsze parametry
budżetu, a także ich wykonanie w 2020 roku.
Wykonanie dochodów i wydatków roku 2020 w podziale na bieżące i majątkowe
przedstawia tabela.

Tabela 5. Wykonanie budżetu Powiatu Tarnogórskiego (w zaokrągleniu do zł).

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE PLAN ROCZNY
WYKONANIE
BUDŻETU
PO ZMIANACH
BUDŻETU
W 2019 r.
2020r.

WYKONANIE
BUDŻETU
(%)

1.

DOCHODY OGÓŁEM

181 310 782

201 210 387

199 076 733

98,94%

1A.

DOCHODY BIEŻĄCE

170 259 467

180 086 379

180 661 867

100,32%

1B.

DOCHODY MAJĄTKOWE

11 051 314

21 124 008

18 414 766

87,18%

2.

WYDATKI OGÓŁEM

171 035 554

209 497 785

183 090 691

87,40%

2A.

WYDATKI BIEŻĄCE

154 533 360

173 671 404

167 908 218

96,68%

2B.

WYDATKI MAJĄTKOWE

16 502 193

35 826 381

15 182 472

42,38%

Opracowanie własne

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2018 wynosił 38,73%, w roku
2019 – 38,13%, natomiast w 2020 roku 34,45%.
Rok 2020 był pierwszym od wielu lat, w którym kwotowe wykonanie dochodów
własnych, których główny trzon stanowią udziały w podatkach dochodowych, zmniejszyło się
rok do roku, czyli w stosunku do roku 2019. Kwota zmniejszenia to niespełna 600 tys. zł.
Także procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem spadł z poziomu 38,13%
w roku 2019 do 34,45% w roku 2020. Tak znaczny procentowy spadek udziału dochodów
własnych w dochodach ogółem wynika: po pierwsze z niższej realizacji kwotowej tych
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dochodów, a po drugie z przyrostu uzyskiwanych dochodów celowo - parametrycznych
(tj. m.in. z dotacji, subwencji, środków z wszelakich funduszy).
Obniżone, w stosunku do 2019 roku, dochody odnotowano we wpływach
z komunikacji, najmach i dzierżawach nieruchomości powiatowych, opłatach licencyjnych,
odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z otrzymanych darowizn,
z kar i grzywien, ze zwrotów dotacji udzielonych wcześniej przez Powiat, z udziałów
w podatkach dochodowych czy też sprzedaży majątku. W roku 2020 nie odnotowano
nieplanowanych, acz wysokowartościowych tytułów dochodów związanych np. z naliczonymi
karami umownymi lub też wygranymi sprawami sądowymi, co było charakterystyczne
dla wykonania roku 2019. Niewątpliwie sytuacja związana z epidemią COVID-19 miała
znaczący wpływ na uzyskiwane dochody roku 2020 i z pewnością wpłynie na dalsze lata
budżetowe.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach wyniósł ogółem w roku 2019 – 9,65%,
natomiast w roku 2020 – 8,29%. Wydatki majątkowe w ostatnich kilku latach są stosunkowo
stabilne i osiągają poziomy w przedziale od 15 do 18 mln. zł. Rok 2020 nie przyniósł
zasadniczego przełomu w postaci wyższych wydatków w tym segmencie. Wykonanie
w kwocie 15,2 mln. zł jest, bowiem niższe niż w roku 2019. W 2020 roku nie rozpoczęły się
roboty budowlane przy najbardziej skomplikowanym merytorycznie i obciążającym finansowo
zadaniu inwestycyjnym, czyli adaptacji pomieszczeń szpitalnych na potrzeby bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Na przeszkodzie stanęły głównie sprawy związane
z procedurami przetargowymi. Choć epidemia COVID-19 nie miała znaczącego wpływu
na sektor budowlany, to jednak w kilku przypadkach spowodowała pewne zawirowania
w terminowości realizacji zadań. W związku z powyższym niektóre zadania lub tylko ich
etapy, zostały przesunięte do realizacji na rok 2021 i lata następne. W przypadku
stosunkowo stabilnych wykonań wydatków majątkowych w ostatnich kilku latach,
za obniżenie procentowego wskaźnika tych wydatków w wydatkach ogółem, odpowiedzialny
jest dynamiczny przyrost wydatków bieżących spowodowany głównie zwiększeniem
funduszu płac.
Zadłużenie powiatu ogółem na koniec 2020 roku wynosiło 17 868 766 zł, w tym
z wyemitowanych obligacji – 17 405 000 zł; pożyczki inwestycyjnej – 307 098 zł; zawartych
umów leasingów samochodów na potrzeby administracyjne Starostwa Powiatowego oraz
na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych – 156 667 zł. W stosunku do stanu
na koniec 2019 roku zadłużenie zmniejszyło się o niespełna 320 tys. zł. Spłacono bowiem
kolejne raty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w WFOŚiGW w latach 2016-2017, a także
dokonano wykupu pierwszej serii obligacji wyemitowanych w roku 2019 na spłatę
zobowiązań oraz finansowanie inwestycji. Jednocześnie zaciągnięto jedno nowe typowo
operacyjne zobowiązanie związane z leasingiem samochodu ciężarowego z wywrotką
i hakiem na potrzeby realizacji zadań drogowych. Spłata obecnego długu w całości dokona
się do końca 2028 roku. Obecna, planowana wysokość rocznych rat spłaty zadłużenia
wpływa na zachowanie ustawowej relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym
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okresie spłaty, co potwierdza sporządzana wieloletnia prognoza finansowa na lata 20212028.
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia, wynika z obliczeń
dokonanych w oparciu o bilanse budżetu za dany rok budżetowy. Wolne środki pozostające
w dyspozycji wynosiły za rok 2019 – 21 278 119 zł. Po odliczeniu obsługi zadłużenia
(404 000 zł) pozostające w dyspozycji środki zamknęły się kwotą 20 874 119 zł. Z kolei
wolne środki za rok 2020 to kwota 34 357 941 zł, natomiast po odliczeniu obsługi zadłużenia
(2 404 000 zł) pozostające w dyspozycji środki przyjęły wartość 31 953 941 zł. Tak wysoka
nadwyżka to efekt, wynikających z różnych przyczyn, zmian w harmonogramach
dotyczących realizacji wydatków inwestycyjnych a także otrzymanych transferów
dochodowych (np. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL), które mają
finansować realizację zadań majątkowych w latach 2021 - 2022. Od kilku lat budżet notuje
stosunkowo wysokie stany środków na rachunku podstawowym co oczywiście determinuje
bezpieczeństwo płynnościowe i oddala konieczność wspierania się kredytem bieżącym.
Na przestrzeni roku 2020 kilkakrotnie zakładano krótkoterminowe lokaty środków w bankach
oferujących korzystniejsze oprocentowanie. Ze względu jednak na chęć walki przez państwo
ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa obniżeniu, do symbolicznych poziomów,
uległy podstawowe stopy procentowe, co właściwie uniemożliwiło osiąganie jakichkolwiek
zysków z lokat bankowych w końcówce ubiegłego roku.
Procentowa realizacja ogółem dwóch podstawowych kategorii budżetowych, a więc
dochodów i wydatków, kształtuje się na stosunkowo poprawnym poziomie tj. powyżej 85%
planu po zmianach. Jeszcze bliżej umownej normy rocznej przedstawia się wykonanie
w obszarach bieżących, które w przypadku dochodów wynosi 100,32% planu, natomiast
wydatków 96,68% planu. Jednak w przypadku składowych majątkowych, przede wszystkim
w odniesieniu do wydatków, procentowe wykonania są już znacznie bardziej odbiegające
od 100%. W przypadku dochodów to 87,18% planu, a jeśli chodzi o wydatki 42,38% planu.
Analizując kwotowe wykonania dochodów i wydatków majątkowych zauważyć należy,
iż w przypadku dochodów wykonanie jest najwyższe od kilku lat. Duży wpływ na taką
sytuację miały środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku
wydatków natomiast, pomimo iż wykonanie kwotowe jest trochę niższe niż w latach 20182019, to jednak znacząco przewyższa wykonania sprzed roku 2018. Znaczący wpływ
na procentowe wykonanie wydatków miały zawirowania związane z inwestycją szpitalną,
przede wszystkim w aspekcie komplikacji przy rozstrzyganiu przetargu na roboty. Brak
korekty planu dla tego zadania, przy znaczących zakładanych nakładach, ujemnie wpłynął
na procentową realizację całej grupy wydatków majątkowych. Podobnie zresztą,
jak wprowadzone do budżetu po stronie wydatkowej, pod koniec trzeciego kwartału, środki
z wspomnianego powyżej RFIL-u. W założeniu rozdysponowano je celem finansowania
zadań inwestycyjnych na drogach i w ochronie zdrowia. Niemniej zadania inwestycyjne
w budżecie roku ubiegłego miały zarezerwowane już swoje źródła finansowania. Zatem
przyjęte do planu wydatków środki z RFIL niejako „sztucznie” powiększały planowaną
wartość wydatków majątkowych w roku 2020, wpływając negatywnie na procentowy
wskaźnik wykonania całej grupy wydatków. Środki te będą wydatkowane zasadniczo
16
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w latach 2021-2022. Na koniec roku 2020 pozostały one na wyodrębnionym rachunku
bankowym wpływając na wartość nadwyżki budżetowej na koniec tegoż roku.
Wykonanie przychodów na poziomie 190,13% związane jest z niezaangażowaną
w budżecie ubiegłego roku kwotą wolnych środków i nadwyżki budżetowej w wysokości
10 086 721,28 zł. Ponieważ wolnymi środkami nie sfinansowano – przykładowo zwiększenia
planu wydatków, czy też niewykonanych dochodów, nadal pozostają one na rachunku
bankowym w dyspozycji Zarządu wpływając na ogólny, ostateczny wynik budżetu roku 2020.
Rozchody zostały wykonane w 100%, co świadczy o tym, iż na odcinku spłat pożyczek oraz
wykupu obligacji nie nastąpiły żadne perturbacje. Zgodnie z zasadami rachunkowości
budżetowej w rozchodach ujęto ponadto pożyczkę udzieloną przez Powiat spółce szpitalnej
na wykonanie inwestycji oraz spłatę zobowiązań wymagalnych.

Wyniki operacyjne za rok 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Wynik operacyjny w zł.
2019

2020

Kategoria/Rok
Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Wynik operacyjny brutto (DochodyWydatki)

- 814 373

10 275 228

- 8 287 398

15 986 042

Wynik operacyjny netto (Dochody
bieżące-Wydatki bieżące)

7 902 669

15 726 107

6 414 975

12 753 648

Opracowanie własne

Rok 2020 notuje nadwyżkę (15 986 042 zł), pomimo planowanego deficytu budżetu.
Nadwyżka spowodowana była przede wszystkim przesunięciem realizacji, bądź też
oszczędnościami, przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych. Ponadto
pozytywnie na wykonanie wydatków bieżących wpłynęły niskie stopy procentowe oraz brak
angażowania środków na obsługę kredytu bieżącego.
2. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Powiatu.
Rok 2020 był kolejnym okresem, w którym Zarząd Powiatu starał się pozyskać dotacje
rozwojowe na przedsięwzięcia inwestycyjne, które są tak ważne w gospodarce. To one
bowiem kreują pewne elementy prorozwojowe, chociażby poprzez tworzenie ulepszeń,
modernizacji, nowoczesnych technologii i rozwiązań. Szczegółowe informacje w tym
zakresie zawiera wspominane już kilkukrotnie sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatu za 2020 rok. W tym miejscu wymieniamy jedynie podstawowe obszary, w których
Powiat uzyskał środki na realizację zamierzeń inwestycyjnych w łącznej kwocie
18 100 531 zł:
1) bezpieczeństwo publiczne – na zakup specjalistycznego sprzętu dla straży
w wysokości 120 000 zł (Wojewoda Śląski);
17
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2) transport i infrastruktura drogowa – w wysokości 5 623 374 zł (gminy, Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg);
3) oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – na termomodernizacje obiektów
oraz zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych w wysokości 2 437 721 zł (środki
strukturalne);
4) ochrona zdrowia – na zakup sprzętu oraz ambulansu na potrzeby powiatowej
spółki szpitalnej w wysokości 3 984 494 zł (gminy, Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, Urząd Marszałkowski, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
5) na wydatki majątkowe nie sprecyzowane szczegółowo w wysokości 5 934 942 zł
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
3. Dochody z majątku.
Dochody z majątku to ważny składnik dochodów własnych w budżecie. Oddziałujący,
zarówno na dostępność środków pieniężnych, ale również na spełnienie algorytmów
określających limity zadłużenia, w których osiągany poziom dochodów z majątku odgrywa
dużą rolę. Dochody z majątku w realiach Powiatu Tarnogórskiego obejmują sprzedaż
majątku, najmy, dzierżawy, trwały zarząd, udział w gospodarowaniu mieniem skarbu
państwa
(25% i 50% z tytułu realizacji zadań zleconych) a także opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Realizację powyższych tytułów w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Dochody z majątku w zł.
Kategoria/rok

2019

2020

Sprzedaż majątku

198 302

74 482

Najem, dzierżawa nieruchomości, trwały zarząd

721 890

693 009

Udział w dochodach z gospodarowania mieniem
skarbu państwa

1 218 091

1 491 816

695 842

841 058

2 834 125

3 100 365

Opłaty za zajęcie pasa jezdni
RAZEM
Opracowanie własne

Epidemia koronawirusa oddziaływała w pewien sposób na wysokość wykonania trzech
spośród czterech tytułów dochodów w tej grupie. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku niepewna
sytuacja gospodarcza znacznie ogranicza chęć realizacji nowych przedsięwzięć,
a co za tym idzie inwestowanie w nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, iż z niską
sprzedażą majątku mamy w realiach Powiatu do czynienia od kilku lat, przede wszystkim
ze względu na brak do sprzedaży atrakcyjnych, a przy tym spełniających oczekiwania
potencjalnych nabywców, składników majątkowych. W przypadku dochodów z najmu
i dzierżawy w kilku przypadkach w roku ubiegłym obniżone zostały stawki czynszów. Jeśli
zaś chodzi o udział w dochodach z gospodarowania mieniem skarbu państwa od połowy
czerwca do końca roku zwiększono ustawowo procentowy udział Powiatu z 25% do 50%.
18
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W przypadku opłat za zajęcie pasa jezdni podtrzymana została rosnąca tendencja z kilku
ostatnich lat.
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniosła 42,38% w roku 2020;
(79,57% w roku 2019). Osiągnięty procentowy wskaźnik wykonania trudno uznać
za zadowalający, bowiem wykonanie inwestycji nie osiąga nawet 50% planu po zmianach.
Skutki uzyskanych poziomów wykonań wywodzą się, zarówno ze sfery przygotowawczej
(procedury konkursowe, procedury wyłaniania wykonawców), ale również, a może nawet
w przeważającej większości, dotyczą sfery wykonawczej (kwalifikacje wykonawców,
pojawiające się prace dodatkowe, wcześniejsza konieczność wykonania prac przez inne
podmioty, niedotrzymywanie terminów i konieczność obciążania karami umownymi).
Na kwestie te niewątpliwie wpływ wywarła również epidemia i związane z nią obostrzenia,
które trwały niemal przez cały rok.
Bardziej szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało omówione 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.











Do zadań realizowanych przez ZDP należy w szczególności:
prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
kontrola stanu technicznego dróg i urządzeń inżynieryjnych (mostów i przepustów)
znajdujących się w korpusie drogowym,
opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
pełnienie funkcji inwestora,
utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
koordynacja robót w pasie drogowym,
wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
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utrzymanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza
obszarami zabudowanymi, w tym usuwanie i nasadzenia zastępcze,
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy
po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi
lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą, prowadzenie gospodarki
gruntami i innymi nieruchomościami

Sieć dróg powiatowych liczy prawie 286 km, z tego około 100 km wiedzie przez miasta.
Powiat posiada również 27 obiektów infrastrukturalnych (mostów, wiaduktów, przepustów
drogowych). Długość dróg powiatowych uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku
do roku 2019 z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2020 roku na mocy uchwał
Rady Powiatu Tarnogórskiego drogi: 1 Maja w Kaletach i ul. Mała w Tarnowskich Górach
stały się drogami gminnymi.
Długość dróg powiatowych w poszczególnych miastach i gminach przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Długość dróg z podziałem na gminy.
Gminy miejskie

Długość dróg (w km)

Gminy wiejskie

Długość dróg (w km)

Tarnowskie Góry

49,574

Krupski Młyn

12,251

Radzionków

10.254

Tworóg

43,895

Kalety

20.557

Ożarowice

36,905

Miasteczko Śląskie

15,781

Świerklaniec

12,835

Zbrosławice

83,711

RAZEM

97,194

189,597

ŁĄCZNIE DROGI

285,763
Opracowanie własne

Prowadzone rokrocznie działania inwestycyjne na drogach powiatowych skutkują stałą,
systematyczną poprawą stanu technicznego jezdni. Długość zmodernizowanych dróg
powiatowych w 2020 r wynosi 6,596 km, co stanowi 2,31% ogólnej długości dróg
powiatowych.
Wg. przeglądu technicznego dróg powiatowych dokonanego w 2020 roku stan jezdni
dróg w porównaniu z latami: 2018 i 2019 roku przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 9. Stan techniczny jezdni po przeglądzie.

Rok

Długość dróg ogółem
[km]

286,930

Stan techniczny jezdni dróg
zadawalający

niezadawalający

bardzo dobry

dobry

długość

17,770

38,374

118,316

112,470

%

6,20%

13,40%

41,20%

39,20%

długość

36.261

25.094

115.967

109.470

%

12.60%

8.70%

40.40%

38.20%

długość

43.724

29.883

104.632

107.524

%

15.30%

10.50%

36.60%

37.60%

2018

2019

2020

286,791

285,763
Opracowanie ZDP

Wykres 1 i 2. Stan dróg powiatowych w 2019r. i 2020r.

Opracowanie własne

Wśród najważniejszych inwestycji i remontów w 2020 roku na drogach powiatowych
w poszczególnych gminach znalazły się:

Tarnowskie Góry

Rozpoczęcie przebudowy ul. Powstańców Śl.
w Tarnowskich Górach.
Koszt poniesiony w 2020r. – 2 528 756 zł,
w całości sfinansowany środkami z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Planowane zakończenie inwestycji
– maj 2021r.
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Kalety

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 2352S ul. Ks. Drozdka
w Kaletach - 275mb.
Koszt inwestycji: 81 469 zł.

Miasteczko Śląskie

Modernizacja
nawierzchni
jezdni
drogi
powiatowej
nr
3252S
ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim
- 1 120mb.
Koszt inwestycji: 378 465 zł,
w tym 200 000, 00 zł dotacja z Gminy
Miasteczko Śląskie.

Tworóg

Modernizacja nawierzchni jezdni wraz
z odbudową podbudowy oraz poboczy
drogi powiatowej nr 3248S ul. Kaletańskiej
w Mikołesce - 2 086 mb.
Koszt inwestycji: 790 228 zł.
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Krupski Młyn

Modernizacja
nawierzchni
jezdni
drogi powiatowej
nr
3235S
ul. Tarnogórska w Krupskim Młynie
- 600 mb.
Koszt inwestycji: 171 971 zł.

Ożarowice

Rozbudowa DP 3200S na odcinku od DK
78 do ulicy Mickiewicza w miejscowości
Ossy.
Koszt poniesiony w roku 2020
to kwota 1 102 484 zł

Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S
ulica Główna w Zendku. Koszt poniesiony
w 2020 to kwota 2 039 562 zł,
w całości sfinansowany środkami
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakończenie realizacji w roku 2021.
Zadanie posiada dofinansowanie
Wojewody Śląskiego z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz Gminy Ożarowice
wydatki.
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Świerklaniec

Budowa chodnika w ciągu ul. 3 Maja
w Świerklańcu i ul. Lasowickiej
w Nowym Chechle.
Koszt zadania to 100 499 zł.

Zbrosławice

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku
Laryszów - Miedary (Nr drogi 3218S).
Zadanie rozpoczęto w roku 2019.
Koszt zadania poniesiony w roku 2020
to kwota 1 010 416 zł,
w tym środki z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg – 397 818 zł,
środki z Gminy Zbrosławice – 306 298 zł.

W 2020 roku rozpoczęto przebudowę mostu drogowego w ciągu DP 3222S ulica
Mickiewicza w Zbrosławicach. W pierwszym etapie wyburzeniu uległ stary obiekt mostowy.
Zadanie miało się zakończyć w ubiegłym roku, jednak realizacja inwestycji uległa wydłużeniu
z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która
ze względu na sytuację COVID-19 (praca zdalna oraz kwarantanna i izolacja domowa
pracowników wydających decyzje) została opatrzona klauzulą prawomocności w dniu
03 lutego 2021r, a niezbędna była do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które aktualnie
jest w trakcie uprawomocnienia (decyzja z dnia 20 kwietnia 2021r.) Decyzje te konieczne
są do uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu mostowego.
Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych Zarządu Powiatu w 2020 roku zainicjował
projekt pn. „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych”.
Aktywne przejścia ostrzegają kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów. Jest to możliwe
24
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dzięki
zastosowaniu
specjalnego
systemu
wykrywania
złożonego
z
kilku,
zsynchronizowanych ze sobą elementów – czujników ruchu, punktowych elementów
odblaskowych, biało-czerwonych pasów i nawierzchni antypoślizgowej.
W ramach I edycji projektu powstało na terenie powiatu tarnogórskiego 19 tego typu
rozwiązań. Przejścia zlokalizowane są na najbardziej uczęszczanych drogach powiatowych,
które pokonywane są przez dzieci i młodzież przede wszystkim w drodze do szkół.
W Tarnowskich Górach powstały one w 11 lokalizacjach – przy ulicach: Legionów,
Powstańców Warszawskich, Janasa, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Opolskiej, Witosa,
Nakielskiej, Pyskowickiej, Kościelnej i Częstochowskiej, w Zbrosławicach przy ulicach:
Wolności i Tarnogórskiej, w Kaletach przy ul. Paderewskiego, w Nowym Chechle przy ulicy
Lasowickiej, w Boruszowicach przy ul. Armii Krajowej, w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej
w Radzionkowie przy ul. Kużaja oraz w Miasteczku Śl. przy ul. Dworcowej. Całkowity Koszt
zadania to 520 757zł.

W roku 2020 kontynuowano remonty chodników w poniższych lokalizacjach:
Tarnowskie Góry - ul. Kościelna, ul. Witosa, ul. Grodzka/Skłodowskiej, ul. Grodzka - przy
przejeździe kolejowym, Radzionków - ul. Św. Wojciecha, Jasiona - ul. Pyskowicka,
Miasteczko Śl. - ul. Rubinowa, Ożarowice - ul. Tarnogórska. Natomiast w ramach budżetu
partycypacyjnego wyremontowano chodniki zlokalizowane w Zbrosławicach w ciągu
ul. Oświęcimskiej oraz ul. Wolności. Remonty chodników wykonano w kwocie 529 279 zł
Ze względu na zły stan techniczny pierścienia ronda im. Ks. Popiełuszki
w Radzionkowie, którego nawierzchnia z kostki granitowej została zdeformowana i uległa
wykruszeniu, w ubiegłym roku zlecono jej wymianę na nawierzchnię z betonu
nawierzchniowego.
Ujawnione po przeglądach rocznych usterki i niedrożności przepustów pod drogami
powiatowymi wskazały konieczność pilnych remontów 6 sztuk przepustów. Prace wykonano
w lokalizacjach Zbrosławice ul. Mickiewicza 2 szt., Zbrosławice ul. Wolności, Zbrosławice
ul. Jasionowa (Księży Las), Zbrosławice ul. Gliwicka (Boniowice), Zbrosławice ul. Polna
(Kamieniec). Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów ich napraw to prawie 400 000 zł.
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Ponadto w ubiegłym roku wykonano remont obiektów mostowych zlokalizowanych
w ciągu ulicy Gliwickiej i Oświęcimskiej w Zbrosławicach.
Jak co roku, ZDP realizował „Akcję Zima”.
i na ten cel wydano 927 339 zł, natomiast w sezonach:
 2019/2020 kwotę 564 358 zł,

W

sezonie

2018/2019

 2020/2021 kwotę 372 771 zł.
Ponadto począwszy od roku 2019 Powiat na podstawie Porozumienia zawartego
z Gminą Radzionków przekazuje dotację celową na letnie i zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie Gminy Radzionków.
Wydatki poniesione na akcję zima przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Wydatki poniesione na akcję zima.
Wyszczególnienie
Sezon 2019/2020

Sezon 2020/2021

Razem

Tarnowskie Góry

88 678 zł

59 013 zł

147 691

Świerklaniec

21 458 zł

15 818 zł

37 276

Zbrosławice

137 284 zł

92 244 zł

229 528

Tworóg

88 251 zł

61 713 zł

149 694

Krupski Młyn

33 368 zł

23 895 zł

57 263

Miasteczko Śląskie

50 275 zł

32 243 zł

82 518

Ożarowice

85 868 zł

49 990 zł

135 858

Kalety

59 176 zł

37 855 zł

97 031

564 358 zł

372 771 zł

937 129

RAZEM

Celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań na drogach powiatowych ZDP w 2020
roku zlecił opracowanie następującej dokumentacji projektowej:








budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz
z wykonaniem odcinka 300mb – zadanie realizowane w ramach budżetu
partycypacyjnego „Razem bezpieczniej”,
rozbudowy DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach,
przebudowy DP 2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach,
remontu DP 2901S i DP 2902S na terenie gmin Tworóg i Zbrosławice wraz
z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach
do terenów zabudowy,
kompleksowej
termomodernizacji
budynku
Zarządu
Dróg
Powiatowych
w Tarnowskich Górach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową
i zmianą charakteru użytkowania pomieszczeń garażowych.
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Prawie 450 000 zł wyniosła kwota przeznaczona na utrzymanie zieleni niskiej
i wysokiej na drogach powiatowych. W ramach wydatków dokonano w szczególności:
 cięć pielęgnacyjnych i technicznych w koronach drzew,
 nasadzeń drzew,
 ścinki drzew,
 mechanicznego karczowania pni,
 strzyżenia trawników i ręcznego odchwaszczania terenów zieleni niskiej.
Na terenie wszystkich gmin część prac z zakresu utrzymania zieleni wysokiej (koszenia
pasów drogowych, podkrzesania drzew, usuwanie samosiewów i krzewów, cięcia krzewów,
usuwanie wiatrołomów itp.) wykonywana jest siłami własnymi zarządu dróg.
Ponadto na zlecenie ZDP, specjalistyczna firma zewnętrzna posadziła
17platanów klonolistnych na ulicy Piłsudskiego w Tarnowskich Górach.
Oprócz zadań związanych z utrzymaniem dróg ZDP realizuje inne kompetencje
wynikające z ustawy o drogach publicznych. W 2020 roku jednostka wydała decyzje
administracyjne w następujących sprawach:

zajęcie pasa drogowego - 238 decyzji,






zajęcie pasa awaryjne - 58 decyzji,
umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – 160 decyzji,
reklamy - 58 decyzji,
handel - 42 decyzji,
lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej - 215 decyzji,


lokalizacja zjazdów - 108 decyzji.
Dochód z wydanych zajęć pasa oraz umieszczeń urządzeń w roku 2020 wyniósł 381 370 zł.
2. Inwestycje i remonty
Rok 2020 był dla Powiatu Tarnogórskiego jak i dla innych samorządów rokiem
trudnym. Pandemia koronawirusa i jej konsekwencje diametralnie zmieniły sytuację nie tylko
społeczną, ale i gospodarczą. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej Zarząd Powiatu
podejmował wszelkie możliwe działania, aby utrzymać większość inwestycji. Niestety,
w przypadku niektórych planowanych do realizacji zadań nie udało ich się rozpocząć
w ubiegłym roku lub znacznie opóźniło się ich zakończenie. Zawirowania związane
z postępowaniami przetargowymi oraz opóźnieniami w realizacji dokumentacji projektowej
spowodowały rozpoczęcie sztandarowej inwestycji Powiatu, jaką jest adaptacja pomieszczeń
szpitalnych na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni dopiero w roku
2021.
Do momentu sporządzenia niniejszego raportu pomimo kilkukrotnego ogłaszania
postępowań przetargowych, nie udało się także wyłonić wykonawcy zadania
pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie
remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach".
Wśród zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji znalazły się:
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1) „Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej
grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7”.
Koszt inwestycji to ponad 1,4 mln złotych, w całości opłacony ze środków własnych
budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Zakres przedmiotowy prac obejmował m.in.:
 budowę kotłowni olejowej z magazynem oleju oraz zapleczem sanitarnym wraz
z instalacjami wewnętrznymi,
 budowę zewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją
pomiędzy kotłownią a istniejącymi budynkami DPS,
 budowę zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji,
 budowę zasilania budynku kotłowni w energię elektryczną,
 wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
 zagospodarowanie terenu wokół kotłowni.

2) Przebudowa toalet w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica
w Tarnowskich Górach.
Zakres przedmiotowy zadania obejmował generalny remont pomieszczeń sanitarnych
wraz z montażem nowego osprzętu sanitarnego. Całkowity koszt remontu
bez dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego zamknął się w kwocie prawie
200 000 zł.
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3) Remont sanitariatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach.
W 2020 roku zakończył się I etap inwestycji, który obejmował przebudowę
pomieszczeń sanitarnych w budynku głównym szkoły na kondygnacjach: parter, I piętro,
II piętro z pominięciem przebudowy pomieszczeń sanitarnych w łączniku pomiędzy
budynkiem głównym a salą gimnastyczną za łączną kwotę prawie 390 000 zł.

II etap inwestycji obejmujący przebudowę pomieszczeń sanitarnych wraz z szatniami
zlokalizowanymi w łączniku szkoły jest realizowany wspólnie z zadaniem pn.:
„Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23”. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
4) Remont ogrodzenia przy
w Tarnowskich Górach.

Zespole

Szkół

Artystyczno-Projektowych

Prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczyły
pierwszego etapu realizacji ogrodzenia przy „Plastyku”. Kolejnym etapem będzie remont
kamiennego muru, ogrodzenia i bram od strony ul. Legionów. Na ten etap Powiat posiada
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dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na remont. Koszt zakończonego I etapu
inwestycji to blisko 180 000 zł.

5) Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych
i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie - I etap
Ponad 140 okien zostało wymienionych w zabytkowym budynku Zespołu Szkół
Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie. W ramach
inwestycji za prawie 650 000 zł zamontowane zostały okna na całej elewacji zachodniej
i południowej.
Ponadto w 2020 roku zakończono przebudowę wewnętrznego parkingu przy
ul. Kałuszowiec 5, zmodernizowano salę obsługi petenta oraz pomieszczenia biurowe
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zmodernizowano istniejącą sieć hydrantową
wewnętrzną w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu oraz dokonano awaryjnej naprawy dachu
tej placówki.
6) zadania inwestycyjne w trakcie realizacji - rozpoczęte w 2020 roku:


restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. Staszica w Tarnowskich
Górach (na dzień sporządzenia raportu odebrano I etap prac).
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termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” - w roku 2020 wykonano
budowę palarni oraz rozpoczęto termomodernizację obiektu,
izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 - I etap.

W ubiegłym roku zlecono także opracowane następujących dokumentacji projektowych:
 przebudowy dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach,
 termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
 wykonania izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
 wykonania sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
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. Powiat Tarnogórski w roku szkolnym 2020/2021 prowadził: 2 szkoły
podstawowe specjalne, 4 szkoły ponadpodstawowe specjalne (2 branżowe szkoły specjalne
I stopnia, 2 szkoły specjalne przysposabiające do pracy) 24 szkoły ponadpodstawowe
dla młodzieży (3 licea ogólnokształcące, 1 liceum plastyczne, 9 techników, 6 szkół
branżowych I stopnia, 1 szkołę branżową II stopnia, 1 szkołę policealną dla młodzieży),
3 szkoły dla dorosłych (1 liceum ogólnokształcące, 2 szkoły policealne). Reasumując w roku
szkolnym 2020/2021 Powiat prowadzi 3 samodzielne szkoły (I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach i Technikum nr 13 w Radzionkowie), ponadto
10 zespołów szkół (Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii
Skłodowskiej-Curie
w
Tarnowskich
Górach,
Zespół
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej
im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach,
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Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana
Pawła II w Tarnowskich Górach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich
Górach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie).
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zlikwidowano Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich Górach oraz szkoły wchodzące w jego skład, tj. III Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych oraz Szkołę Policealną nr 2. W miejsce ww. szkół utworzono Szkołę
Policealną nr 2, Branżową Szkołę II Stopnia nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych. Nowoutworzone szkoły zostały włączone do Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6.
Kolejnym krokiem optymalizacji sieci szkół było wyłączenie III Liceum
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej
26 z zespołu, a następnie jego likwidacja z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
Wszystkie uchwały w przedmiotowych sprawach dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu
Tarnogórskiego.
Powiat Tarnogórski jest także organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Sienkiewicza 16 oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
im. Henryka Jordana z filią w Radzionkowie.
Za obsługę finansową jednostek oświatowych odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół
Obsługi Finansowej Oświaty (PZOFO). Nadzór nad szkołami, placówkami oświatowymi
i PZOFO został powierzony Wydziałowi Edukacji Starostwa Powiatowego.
Będąc przy temacie oświaty warto wspomnieć, że na terenie powiatu działają także
szkoły i placówki oświatowe prowadzone i finansowane przez inne organy w tym m.in.
Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również niepubliczne szkoły
i placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne po uprzednim uzyskaniu
wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę
Tarnogórskiego, które tym samym stają się podmiotem dotowanym przez powiat.
Jak już wspominano w poprzednich Raportach, aktualną sieć szkolną należy uznać
za bardzo dobrą, oszczędnie zorganizowaną i gwarantującą uczniom możliwość nauki
w dobrych warunkach Wszystkie szkoły cechują się wyrazistym charakterem,
a poszczególne zawody oferowane są wyłącznie w jednej placówce. Dzięki takiej organizacji
nie ma zbędnej konkurencji między szkołami, łatwiej im skoncentrować się na tym,
co najważniejsze – na dobrej edukacji. Koncentracja sprzyja budowaniu kompetentnego
zespołu nauczycielskiego i nawiązywaniu trwałych relacji z pracodawcami. W technikach
większość oddziałów kształci w jednym zawodzie. Zdarzają się (zdecydowanie nieliczne)
oddziały dwuzawodowe, w których uczniowie razem uczą się przedmiotów
ogólnokształcących, a zajęcia zawodowe odbywają się w mniejszych grupach. W szkołach
branżowych funkcjonują dwa modele: nauka w szkole i kształcenie młodocianych
pracowników u pracodawców. Powiat Tarnogórski prowadzi wszystkie typy szkół
ponadpodstawowych oraz szkoły specjalne wszystkich poziomów.
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Funkcjonujące w Tarnowskich Górach dwa duże licea gwarantujące naukę na wysokim
poziomie, a klasy mundurowe zapewniają miejsce nauki wszystkim uczniom
zainteresowanym nauką w liceum ogólnokształcącym o nieco innym charakterze. Powiat
zapewnia miejsce nauki w liceach uczniom o różnych zainteresowaniach oraz o różnym
poziomie umiejętności po skończeniu szkoły podstawowej.
W Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych swoje miejsce mogą znaleźć uczniowie
o zainteresowaniach i predyspozycjach artystycznych, a uczniowie uzdolnieni sportowo
mogą pobierać naukę i rozwijać swoje umiejętności sportowe w dotowanej przez Powiat
Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie i kontynuować edukację
w Liceum Ogólnokształcącym.
W 2020 roku w dwóch placówkach odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów
szkół. Dyrektorem Technikum nr 13 w Radzionkowie został Pan Mariusz Sroka, natomiast
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach powierzono Panu Marcinowi Ślęzakowi.
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 kultywowana od lat
tradycja tzw. Targów Edukacyjnych w roku 2020 nie odbyła się. Jednakże podjęto działania
mające na celu umożliwienie uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej, zapoznanie się
z ofertą edukacyjną szkół średnich naszego Powiatu podczas kampanii #uczęsięwtg.
Na tę okoliczność powstała specjalnie utworzona
strona
internetowa:
www.powiat.tarnogorski.pl/ucze-sie-w-tg/.
Na stronie tej została zaprezentowana każda
ze szkół ponadpodstawowych prowadzona przez
Powiat
Tarnogórski
z
aktywnym
linkiem
umożliwiającym pobranie wszystkich niezbędnych
informacji na temat danej jednostki oświatowej.
Ponadto każda ze szkół została odznaczona
w mediach społecznościowych poprzez użycie tzw. hasztag’u (z ang. hashtag) i tak
powstało: #staszicteam #sempateam #chemikteam #mechanikteam #ekonomikteam
#gastronomikteam #plastykteam #sorbonateam #budowlankateam #kolejówkateam
#technikum13team.
Dla wszystkich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w powiecie tarnogórskim
przygotowano pamiątkowe chusty - kominy z logiem i hasłem przewodnim kampanii.
W ramach akcji #uczęsięwtg zorganizowano konkurs na najpopularniejszy post promujący
szkołę. Na profilu Facebook’a Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach opublikowano
11 postów promujących szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnogórski.
Każdy z nich został przygotowany przez placówki oświatowe. Zasady zabawy były proste.
Wygrała szkoła, której post zdobył najwięcej „polubień” tzw. like’ów. Czyli cieszył się
największa popularnością w mediach społecznościowych. Zabawa trwała kilka dni,
a bezapelacyjnym zwycięzcą okazało się Technikum nr 13 w Radzionkowie. Drugie miejsce
przypadło Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach,
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czyli nazywanej potocznie Sempie, na trzecim miejscu uplasowało się Centrum Edukacji
Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach- wśród młodzieży
po prostu Ekonomik.
Szkoły prowadzone przez Powiat prowadziły w roku szkolnym 2019/2020 naukę
w systemie jednozmianowym. Liczebność oddziałów pozwoliła na zachowanie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki. W roku szkolnym 2019/2020 nauka zorganizowana została
w 218 oddziałach, natomiast w 2020/2021 w 224 oddziałach. Niestety pandemia
koronawirusa zmieniła formę nauczania ze stacjonarnego na zdalne i uczniowie szkół
ponadpodstawowych nie byli częstymi gośćmi w murach szkolnych.
W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano zadania naborowe do 102 oddziałów,
dla 2759 potencjalnych kandydatów. Jednak ostatecznie w wyniku przeprowadzonego
naboru elektronicznego zatwierdzono 77 oddziałów, do których zakwalifikowano 2135
uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zatwierdził
54 oddziały dla 1439 kandydatów na uczniów. Jednakże ostatecznie utworzono 43 oddziały,
do których przyjęto 1215 uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Wykres 3. Zadania naborowe.
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Tabela 11. Ogólna liczba oddziałów w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
i 2020/2021.
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Wyszczególnienie
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

I LO im. Stefanii Sempołowskiej

20

639

22

680

II LO im. Stanisława Staszica

22

701

22

707

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych

14

345

15

363
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i Ogólnokształcących im. Marii
Skłodowskiej-Curie
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
im. Jana Pawła II

16

410

18

426

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

21

606

21

579

Wieloprofilowy Zespół Szkół

19

460

25

656

Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich

18

503

17

469

Centrum Edukacji EkonomicznoHandlowej im. Karola Goduli

16

417

16

406

Zespół Szkół BudowlanoArchitektonicznych

13

326

13

317

Zespół Szkół ArtystycznoProjektowych

11

299

11

292

Technikum nr 13

8

233

10

269

Centrum Kształcenia Ustawicznego

5

177

-

-

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy

21

133

20

120

Zespół Szkół Specjalnych

14

105

13

91

RAZEM SZKOŁY

218

5 354

224

5 375

Bez szkół specjalnych

183

5 116

191

5 164

Opracowanie własne

Oddziały w szkołach poszczególnych typów są stosunkowo duże. Średnia wielkość
utworzonego oddziału w klasach pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 utrzymuje się
na podobnym poziomie, co w zeszłych latach i wyniosła w: liceach ogólnokształcących
ponad 29 osób, technikach – ponad 27, liceum plastycznym – 26, a szkołach branżowych
I stopnia odnotowano wzrost na ponad 30 uczniów.
Oddziały w liceach ogólnokształcących są również stosunkowo duże oraz jednorodne
(wyjątek - VI LO z oddziałami o profilu wojskowo/policyjnym). Ich średnie wielkości
przekraczają niemal we wszystkich szkołach 29 osób. Jedynie w VI LO wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych funkcjonują mniejsze oddziały w klasach
pierwszych i trzecich.
Wielkość oddziałów w szkołach specjalnych nie jest wyliczalna. Wynika, bowiem
z indywidualnych orzeczeń uczniów, stopnia ich niepełnosprawności i upośledzenia. Nauka
w szkołach specjalnych może też być (i zazwyczaj jest) organizowana w grupach
międzyklasowych – obejmujących uczniów w różnym wieku.
W technikach zróżnicowanie wielkości oddziałów jest znacząco większe, jednakże
wszystkie należy uznać za duże. Największe oddziały to: technik informatyk (T4 w ZSTiO),
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technik budownictwa (T2 w ZSBA), technik żywienia i usług gastronomicznych (T6 w ZSGH),
technik ekonomista (T9 w CEEH).
Najmniejsze: technik przemysłu mody (T7 w ZSAP), fototechnik (T5 w WZS), technik
architektury krajobrazu (T2 w ZSBA), technik handlowiec (T9 w CEEH).
W prowadzonych przez Powiat Tarnogórski jednostkach oświatowych zatrudnienie
znalazło prawie 800 osób. W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowe informacje
na temat liczby zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
Tabela 12. Zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi w szkołach i placówkach
oświatowych.
Wyszczególnienie

Lp.

Liczba zatrudnionych osób
Stan na 31.12.2019 r.

Stan na 31.12.2020 r.

1.

Administracja

53

47

2.

Obsługa

109

106

162

153

RAZEM

Opracowanie własne

Tabela 13. Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku
2020/2021.

Lp.

Nazwa Jednostki

Liczba osób
zatrudnionych
w roku
szkolnym
2019/2020

Liczba osób
zatrudnionych
w roku szkolnym
2020/2021

1.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej

47

50

2.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica

52

54

3.

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie

43

42

4.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

57

55

5.

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola
Goduli

50

50

6.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

49

44

7.

Zespól Szkół Artystyczno-Projektowych

36

40

8.

Wieloprofilowy Zespół Szkół

39

48

9.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

22

-

10.

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych

36

30

11.

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II

48

49

12.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

70

68
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13.

Technikum nr 13

25

28

14.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

25

25

15.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka
Jordana

20

16.

Zespół Szkół Specjalnych Radzionków

46

40

RAZEM

665

643

20

Opracowanie własne

Z punktu widzenia finansów powiatu działalność oświatowa jest niezmiernie
kosztowna. Spora część dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostaje, co
roku przeznaczona na wydatki w oświacie i w edukacyjnej opiece wychowawczej. Dlatego
też zadanie to pozostaje pod szczególnym nadzorem. Nie możemy zapomnieć o wdrożonej
reformie oświatowej, która stanowiła ważny i nieodzowny element wpływający na koszty
prowadzenia szkół i placówek. Subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 67,1 mln zł,
natomiast ta otrzymana w 2020 roku opiewała na kwotę 78,4 mln zł (w tym 142.500 zł –
na doposażenie nowego zawodu, 857 147 zł - dodatkowa rezerwa oświatowa 0,4%).
Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego są finansowane w formie
dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach
jednostek samorządu terytorialnego znajdują się środki naliczone na uczniów tych szkół
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady obliczania, warunki i sposoby
przekazywania dotacji dla oświaty nie samorządowej zostały zawarte w przepisach rozdziału
3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 15 – art. 34
ww. ustawy) oraz w uchwale nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych
prowadzonych przez oso by prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego z późn. zm. W roku 2020 Powiat otrzymał na szkoły niepubliczne subwencję
w wysokości 22 278 638,22 zł wraz ze środkami z 0,4% rezerwy oświatowej. Kwota ta nie
zabezpieczyła środków niezbędnych na funkcjonowanie ww. szkół. W związku z powyższym
koniecznym było dofinansowanie szkół niepublicznych poprzez wypłatę ze środków budżetu
Powiatu dotacji w wysokości 940 758,80 zł.
Po stronie wydatkowej Powiat dokładnie 23 grudnia 2020 r. dokonał zwrotu
do Ministerstwa Finansów tytułem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej za 2015 r. w łącznej kwocie 241 713 zł.

1)

W 2020 roku w szkołach podobnie jak w roku 2019 realizowano programy takie jak:
Rządowy program „Aktywna Tablica 2020-2024” - wsparciem objęte zostały:
3 licea, 8 techników, 3 branżowe szkoły I stopnia tj.: I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące
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im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Liceum Sztuk Plastycznych oraz
Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach,
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, Technikum nr 4 w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Technikum nr 9 w Centrum
Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach,
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich
Górach, Technikum nr 13 w Radzionkowie, Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I
Stopnia nr 3 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach, Technikum nr 6
oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
w Tarnowskich Górach, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 16 w Zespole Szkół Specjalnych
w Radzionkowie. Łączna wartość realizowanego projektu to 245 000 zł, z czego
dofinansowanie opiewa na kwotę 196 000 zł przy wkładzie własnym 49 000 zł.
W ramach wsparcia zakupiono sprzęt multimedialny, który ułatwi naukę zdalną i stanowi
stały element wyposażenia szkół. O dotacje mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą. W 2020 roku środki
były przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów ze sprzętem umożliwiającym
przetwarzanie dźwięku i głosu. Program jest finansowany w 80 procentach z budżetu
państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących.
2)

„Wyprawka szkolna” - w celu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju
edukacyjnego uczniów realizowana była pomoc uczniom przez dofinansowanie zakupu
podręczników: w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego,
kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego
i zawodowego została udzielona uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym,
słabosłyszącym,
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
lekkim,
z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonym. Wartość złożonego wniosku w roku
2020 o dofinansowanie opiewała na łączną kwotę: 38 930 zł. Dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych wynosiło:


do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły
I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych
w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–
IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim
technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
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do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w przypadku
gdy
jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających
do branżowej szkoły I stopnia;



do kwoty 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
w przypadku
gdy
jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających
do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego
czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk
plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

3)

„Dotacja podręcznikowa” - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, przeznaczone do wykorzystania
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
przysługującego uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej. Wnioski o dotację w roku
2020 złożyły: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Wojsce, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach. W ramach programu
pozyskano łącznie 68 612 zł.

4)

500+ dla nauczycieli - w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący
kształcenie na odległość mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu,
w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu
do Internetu. Wsparciem nie byli objęci nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia wyłącznie
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych
formach wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie było wypłacone w kwocie
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wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak
nie wyższej niż 500 zł. Na powyższy cel Powiat Tarnogórski otrzymał zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 366 000 zł.
Ponadto z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych Powiat Tarnogórski na 2020
rok otrzymał kwotę 857 147 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Z tej samej rezerwy Powiat otrzymał w listopadzie 2020 r. kwotę 142 500 zł z tytułu
dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki
w szkołach publicznych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego
rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły
kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego
w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020. Środki te pozyskane były w celu
wyposażenia tzw. „Chemika”, który rozpoczął kształcenie na kierunku technik weterynarii.
Formy doraźne zajęć pozaszkolnych realizowane były przez podmioty, które zgłosiły
swoje inicjatywy otwartym konkursie ofert na zadania w dziedzinie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. W 2020 roku do konkursu przystąpiło
8 podmiotów, 6 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 22 900 zł.
Tak jak w latach poprzednich w 2020 roku jednostki oświatowe mogły aplikować
do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie o realizację projektów: Erasmus+.
Projekt ten zastępuje realizowany do roku 2014 program: „Uczenie się przez całe życie”
(oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig).
Realizacja programu zaplanowana była na siedem lat, czyli do roku 2020. Program
Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie
efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei
uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej
Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe
dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu
w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne
europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać
do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie,
a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Po wybuchu epidemii COVID-19 żadna szkoła, dla której organem prowadzącym jest
Powiat Tarnogórski w 2020 roku nie wysłała uczniów na zagraniczne praktyki. Organizatorzy
przedłużyli rozpoczęte programy o rok. Jedynie w lutym 2020 roku uczniowie Centrum
Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich wyjechali na wymianę
studencką do Włoch (Lombardii), gdzie mieli spędzić 4 tygodnie na praktykach zawodowych
u lokalnych pracodawców. Jednak z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem
zdecydowano o wcześniejszym powrocie uczniów do domu. Młodzież i nauczyciele przybyli
do kraju autokarem i zostali poddani dwutygodniowej kwarantannie zgodnie z zaleceniem
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.
W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II
w Tarnowskich Górach realizował pilotażowy program MON - Certyfikowane Wojskowe
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Klasy Mundurowe, dzięki czemu szkoła posiada m. in. certyfikat MON. W lutym 2020 roku
Starostwo złożyło wniosek do MON o utworzenie w powiecie tarnogórskim w VI Liceum
Ogólnokształcącym Oddziału Przygotowania Wojskowego. Wniosek ten został pozytywnie
rozpatrzony i decyzją MON z dnia 20 sierpnia 2020 roku w szkole utworzono OPW.
W tym samym miesiącu dyrektor szkoły zawarł z Komendantem Straży Granicznej
w Raciborzu porozumienie o współpracy w dziedzinie kształcenia uczniów w ramach
innowacyjnego programu „Straż graniczna". Dzięki udanej akcji naborowej od 1 września
2020 roku funkcjonuje w szkole oddział przygotowujący uczniów do podjęcia służby
w jednostkach straży granicznej.
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
realizuje program Twoje dane Twoja sprawa. Inicjatywa edukacyjna skierowana jest
do uczniów i nauczycieli. Organizatorem projektu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Cel główny polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia
zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem
do prywatności.

Informacje o realizowanych projektach unijnych w roku szkolnym 2019/2020:
1)

„Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”
realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach Celem
projektu było podniesienie kwalifikacji i rozwój kompetencji 198 osób w wieku 25 lat
i więcej, mieszkańców terenów rewitalizowanych powiatu Tarnowskie Góry - dla których
uchwalono Lokalne Programy Rewitalizacji, w tym: Tarnowskie Góry, gminy Krupski
Młyn, Zbrosławice, Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Radzionków, w szczególności
30 osób starszych (50+) oraz 120 osób o niskich kwalifikacjach, do końca września 2021
roku. Zakres projektu obejmuje organizacje szkoleń i zewnętrznej certyfikacji z zakresu
języków obcych tj.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz ICT. Efektem projektu
jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 90% uczestników projektu; uzyskanie
kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem przez 90% grupy docelowej; podniesienie
kompetencji z języków obcych oraz ICT 90% grupy osób o niskich kwalifikacjach.
Wartość projektu: 584 458 zł. Wkład EFS: 496 789 zł. Okres realizacji projektu:
od 01 października 2018 roku do 30 września 2021 roku.

2)

„Mierzymy wysoko” projekt w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych
w Tarnowskich Górach realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
dla pododdziału: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – okres realizacji
projektu od 03 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

3)

„Zagraniczna praktyka drogą do sukcesu” projekt realizowany był w Zespole Szkół
Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach składanego w ramach programu
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Erasmus+ (Akcja 1- Mobilność edukacyjna - wniosek nr 2018-1-PL01-KA102-048982–
okres realizacji projektu od 01 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
4)

„Matura paszportem w przyszłość" realizowany w Technikum nr 13, realizowany
od września 2018 roku do czerwca 2020 roku. W ramach tego projektu uczniowie szkoły
mogli bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki,
języka angielskiego i niemieckiego oraz w kółkach zainteresowań z matematyki, języka
angielskiego, języka niemieckiego, biologii i geografii.

5)

„Szkoła w działaniu” projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Narodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dla dobrej jakości edukacji
prowadzących zajęcia oraz doposażenie pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej,
geograficznej, 2 pracowni matematycznych. W ramach tego projektu prowadzone
są zajęcia w dwóch typach. Pierwszy typ obejmuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z języka angielskiego i matematyki oraz koła zainteresowań z języka angielskiego,
matematyki i informatyki. Drugi typ obejmuje zajęcia prowadzone metodą eksperymentu
z matematyki, geografii, biologii, chemii i fizyki. Projektem zostało objętych 220 uczniów
szkoły. Wnioskowane dofinansowanie wyniosło 320 960 zł.

6)

„Certyfikat

7)

„Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany
w VI LO i Technikum nr 12 realizowany jest projekt europejski (nr WND-RPSL.11.01.0424-008F/18-003), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Wysokość
finansowego wsparcia ze środków europejskich to: 415.379 zł. Doposażono 4 pracownie
(2 matematyczne, fizyczną i geograficzną). Młodzież uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego
oraz doradztwa zawodowego, ponadto uczestniczyła też w lekcjach warsztatowych
42

+” projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii
Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, który był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.3. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe
osób dorosłych. Uczniowie w ramach przystąpienia do tego projektu otrzymali bezpłatny
dostęp do platformy e-learningowej, jako narzędzie do poszerzania umiejętności
językowej oraz możliwości podejścia do międzynarodowego egzaminu zakończonego
certyfikatem TOEIC.
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w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie Technikum nr 12 realizowali projekt europejski
„PASUSZ”, jednak z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 staże i praktyk były
zwieszone. Nauczyciel w ramach tego projektu uczestniczył w kursie doskonalącym –
zdobył dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w systemie ERP dla kierunku
technik logistyk. W ramach projektu doposażono dwie pracownie do przedmiotów
zawodowych w zestawy komputerowe (9+16) oraz drukarkę wielofunkcyjną. Wartość
doposażenia to: 61 176 zł.
8)

„Wsparcie

nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim
Ekonomiku” realizacja programu w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im.
Karola Goduli w Tarnowskich Górach projektu. Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01 września 2018 do 23 czerwca 2020 roku. Celem projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, było
podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w Centrum Edukacji
Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach poprzez kształtowanie i rozwijanie
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej, wśród 200 uczniów kształcących się na kierunku
technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy i technik spedytor,
poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, języków:
niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego, koła zainteresowań z języka rosyjskiego,
niderlandzkiego, a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu „Maraton matematyczno - statystyczny” oraz doposażenie pracowni
matematycznej i geograficznej w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK oraz zajęcia
pozaszkolne.

9)

Projekt „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” realizowany przez Centrum
Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach
skierowany jest do dziewcząt i chłopców uczęszczających do klas II i III, o kierunku:
technik spedytor oraz technik ekonomista. Projekt jest realizowany z funduszy Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

10) Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej (PASUSZ)
to projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie
zawodowe uczniów poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.
Projekt realizowany jest przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej oddział w Katowicach oraz Regionalną Izbą Gospodarczą
w Katowicach. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb
43
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lokalnego i regionalnego rynku pracy. Planowanymi efekty jest wzrost zdolności
do zatrudnienia wśród pięciuset uczestników i uczestniczek projektu, pochodzących
z 29 kierunków kształcenia w 9 ponadpodstawowych szkołach zawodowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski oraz wzrost kompetencji i umiejętności
wśród trzydziestu nauczycieli kształcenia zawodowego z sześciu szkół, biorących udział
w projekcie. Planowane działania: doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 500
uczestników i uczestniczek projektu, kursy zawodowe, praktyki i staże u pracodawców
dla uczestników i uczestniczek projektu, stworzenie w pracowniach nauki zawodu
w 9 szkołach zawodowych warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy
poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, zapewnienie dostępu
do produktów finalnych projektów innowacyjnych - platformy do kształcenia
zawodowego Wirtualne Laboratoria oraz kursy zawodowe i studia podyplomowe
dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Wartość projektu to 4 743 277 zł, z czego
dofinansowanie z Unii Europejskiej to 4 031 785 zł. W roku szkolnym projekt realizowały
następujące szkoły: Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach,
Technikum nr 13 w Radzionkowie, Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych
w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II
w Tarnowskich Górach, Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli
w Targowskich Górach, Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Tarnowskich Górach oraz Wieloprofilowy Zespół Szkół.
PASUSZ był realizowany z podziałem na 6 głównych zadań. W roku 2020 zrealizowano
następujące działania:
 Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zadanie to zostało zrealizowane dla 303
osób. 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.
 Zadanie projektu pn. doposażenie pracowni – wirtualne laboratoria. Zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie w ramach zadania uruchomiono dostęp
do produktu finalnego projektu „Wirtualne Laboratorium Logistyczno –
Spedycyjne i Magazynowe”, którego przedmiot stanowi innowacyjna metoda
kształcenia zawodowego. Z dostępu do tej platformy korzystają uczniowie
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Technikum nr 13, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Zespołu Szkół
Techniczno-Usługowych.
 Wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych. W roku 2020 zrealizowano zakupy
do następujących pracowni:
 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - pracownia: obsługi dla zawodu,
technik hotelarstwa, hotelarską dla zawodu technik hotelarstwa oraz obsługi
gości dla technika żywienia i usług gastronomicznych;
 Technikum nr 13 w Radzionkowie - pracownia: gospodarki materiałowej
dla technika eksploatacji portów i terminali, obsługi podróżnych w portach
i terminalach dla technika eksploatacji portów i terminali oraz hotelarską
dla zawodu technik hotelarstwa;
 Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - pracownia:
anatomiczna dla zawodu technik ortopeda, techniki laboratoryjnej i prac
preparatywnych dla zawodu technik analityk, instrumentalną i pomiarów
technicznych dla zawodu technik analityk, obsługi klienta dla zawodu technik
ortopeda, wspomagania komputerowego działalności zawodowej dla zawodu
technik ortopeda, ortopedyczno-techniczną dla zawodu technik ortopeda,
tworzyw sztucznych i laminatów dla zawodu technik ortopeda;
 Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - pracownia: sprzedaży usług
reklamowych dla zawodu technik organizacji reklamy, transportu i spedycji
dla technika spedytora, ekonomiczną dla zawodu technik ekonomista;
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - pracownia: urządzeń techniki
komputerowej dla zawodu technik informatyk, aplikacji internetowych dla zawodu
technik informatyk, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów
operacyjnych dla zawodu technik informatyk, eksploatacji urządzeń i systemów
mechatronicznych dla zawodu technik mechatronik, elektrotechniki i elektroniki
dla zawodu technik mechatronik, technologii mechatronicznych dla zawodu
technik mechanik, elektrotechniki i elektroniki dla zawodu technik elektronik,
instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych dla zawodu technik elektronik;
 Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych - pracownia: modelowania i drukowania
3D dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, komputerowych technik
multimedialnych dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych,
projektowania i modelowania odzieży dla zawodu technik przemysłu mody;
 Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych - pracownia: dokumentacji
budowlanej i rysunku technicznego dla zawodu technik budownictwa, budowlano
– kosztorysową dla technika budownictwa;
 Wieloprofilowy Zespół Szkół - pracownia: komputerowych technik
multimedialnych dla zawodu fototechnik, technik fotografii i multimediów,
diagnostyki samochodowej dla technika pojazdów samochodowych, rejestracji
obrazu dla zawodu fototechnik;
45

Id: 90CE9DCB-BAA9-417C-9CAE-C1A8F339BB6A. Uchwalony

Strona 45

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

 Zespół Szkół Techniczno – Usługowych - pracownia: sterowania ruchem
kolejowym dla zawodu technik transportu kolejowego, logistyczną dla zawodu
technik logistyk, dróg i taboru dla zawodu technik transportu kolejowego.

Ponadto w roku 2020 zorganizowano 16 kursów dla 222 uczestników. Rodzaje kursów
przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13. Rodzaje kursów
Liczba osób, które
ukończyły kurs

Nazwa kursu
AUTOCAD

14

Diagnostyka pojazdów

8

Fotografia produktowa / reklamowa

10

Kurs baristy

26

Kurs barmański

12

JAVA lub równoważny

9

Obsługa klienta i techniki sprzedaży

14

Kurs negocjacji w biznesie

16

Kurs sommelierski

13

Kurs spawania

13

Kurs tworzenia archiwum fotograficznego

8

Kurs drukowania zdjęć i fotoksiążek

8

Kurs Tajemnice RAW – wywoływanie
i katalogowanie w Lightroom lub równoważny

9

Kurs SEP

9

Kurs koparko - ładowarki

14

Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymianą
butli

67

Razem

222
Opracowanie własne

Ubiegły rok był dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach rokiem pomyślnym. Oprócz rozpoczęcia I etapu termomodernizacji placówki szkoła
doczekała się nowego wyposażenia laboratorium elektronicznego (w kwocie 20 000 zł),
które ufundowała Grupa Tauron Polska Energia. Pracownia funkcjonuje od początku nowego
roku szkolnego 2020/2021.
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W roku szkolnym 2020/2021 II edycja Tarnogórskich Powiatowych Inicjatywach
Edukacyjnych ze względu na panującą epidemię odbyła się on-line w dniu 22 grudnia 2020
roku. Nagrodzonymi dyrektorami zostali: Pani Joanna Stomska - Centrum Edukacji
Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach oraz Pan Tomasz
Respondek - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego nie zapomina także o uzdolnionych uczniach
i studentach. 27 najzdolniejszych uczniów powiatowych szkół odebrało Stypendia Powiatu
Tarnogórskiego. W budżecie Powiatu w roku 2020 zabezpieczono na ten cel 30 000 zł.
Studenci natomiast mogli liczyć na pomoc ze strony Powiatu w wysokości 1 000 zł.
W ubiegłym roku stypendium takie przyznano 5 studentom.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021 odnosili ponadto
sukcesy potwierdzone stypendiami i nagrodami przyznawanymi przez inne instytucje i firmy:
26 uczniów szkół powiatowych kończących się egzaminem maturalnym otrzymało stypendia
Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym. Wynosi ono 258 zł miesięcznie. W ramach współpracy ze szkołami,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyznało stypendia 15 uczniom Zespołu Szkół Techniczno
- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, który kształci młodzież w zawodzie
technik transportu kolejowego. Uczniowie otrzymali stypendium miesięczne w pierwszej
klasie, w drugim semestrze – 300 zł a w czwartej klasie już 500 zł miesięcznie.

4. Pomoc społeczna i rehabilitacja
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach (dalej PCPR). Do zadań własnych powiatu w tej sferze
należy m.in. opracowanie i realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej. W dniu 30 marca 2021 roku na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego przyjęte
zostało sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach za rok 2020. Sprawozdanie jest dostępne na stronach biuletynu informacji publicznej
pod adresem www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu (uchwała
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nr XXIX/268/2021) natomiast ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu
Tarnogórskiego została przedstawiona na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu
27 kwietnia 2021 roku. Z tego też względu w niniejszym opracowaniu uwaga zostanie
skupiona na najważniejszych aspektach funkcjonowania PCPR.
Już od kilku lat działalność PCPR szczególny nacisk kładzie na pozyskiwanie
kandydatów na rodziców zastępczych oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Działania te realizowane są w ramach „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018 – 2020”. Program zawiera
wszystkie zadania jakie jest zobowiązany podejmować organizator pieczy zastępczej.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego dokumentu jest rokrocznie przedmiotem obrad
Rady Powiatu. W tym miejscu przypomnieć należy, że w ubiegłym roku kontynuowano
cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem akcję skierowaną do przyszłych rodziców
zstępczych pn.: „Kangurkowo”. Jest to bardzo cenna inicjatywa biorąc pod uwagę fakt, że nie
ubywa dzieci wymagających opieki w rodzinnych formach wsparcia.
Tabela 14. Informacje związane ze statystyką rodzinnej pieczy zastępczej.
LICZBA RODZIN I UMIESZCZONYCH W NICH DZIECI
WG. STANU NA DZIEŃ 31.12 danego roku
Liczba rodzin

TYP RODZINY ZASTĘPCZEJ

Liczba dzieci

2019

2020

2019

2020

Spokrewniona z dzieckiem

53

59

65

73

Niezawodowa

61

58

78

76

Zawodowa

7

7

28

27

Zawodowa specjalistyczna

4

4

10

8

1

1

8

5

6

5

30

25

132

134

219

214

Zawodowa
rodzinnego

pełniąca

funkcję

pogotowia

Rodzinny Dom Dziecka
OGÓŁEMO

Opracowanie własne PCPR

Wydatki ponoszone na pieczę zastępczą zajmują bardzo ważną pozycje w budżecie
powiatu. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2019-2020 przedstawiają się następująco:
Tabela 15. Środki na świadczenia dla rodzin zastępczych.
ŚRODKI WYDATKOWANE NA ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2019-2020
2019

2020

NAZWA UDZIELONEGO
ŚWIADCZENIA

ILOŚĆ
ŚWIADCZEŃ

KOSZT
ŚWIADCZEŃ

ILOŚĆ
ŚWIADCZEŃ

KOSZT
ŚWIADCZEŃ

Świadczenie na pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w

2996

2 378 274 zł

3115

2 469 132 zł
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ŚRODKI WYDATKOWANE NA ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2019-2020
rodzinie zastępczej
(dot. również osób, które
osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy i nadal
pozostały w rodzinie zastępczej)
Jednorazowe świadczenie na
pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny
dziecka (dzieci pochodzące
spoza powiatu)

12

14 290 zł

13

15 600 zł

Środki finansowe na utrzymanie
lokalu mieszkalnego

113

101 552 zł

105

92 051 zł

Dofinansowanie do wypoczynku
poza miejscem zamieszkania
(dzieci pochodzące spoza
powiatu)

7

2640 zł

4

1 250 zł

Dodatek wychowawczy
500+
(dotacja z budżetu powiatu)

2128

1 024 600 zł

2189

1 045 390 zł

Świadczenie „dobry start”
300+
(dotacja z budżetu państwa)

166

55 800 zł

171

51 300 zł

POMOC UDZIELANA OSOBOM, KTÓRE OPUŚCIŁY RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
Pomoc pieniężna
na kontynuowanie nauki

378

196 427 zł

317

166 416 zł

Pomoc pieniężna
na usamodzielnienie

8

27 756 zł

7

34 697 zł

Pomoc na zagospodarowanie w
formie rzeczowej

4

6 308 zł

4

7 876 zł

POMOC UDZIELANA OSOBOM, KTÓRE OPUŚCIŁY INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
Pomoc pieniężna
na kontynuowanie nauki

129

66 459 zł

116

60 779 zł

Pomoc pieniężna
na usamodzielnienie

1

6 939 zł

2

13 878 zł

Pomoc na zagospodarowanie w
formie rzeczowej

4

10 020 zł

2

4 718 zł

Opracowanie własne PCPR

W stosunku do wszystkich dzieci pochodzących z Powiatu Tarnogórskiego,
a przebywających w pieczy zastępczej Powiat Tarnogórski zobowiązany jest pokrywać pełną
kwotę wydatków w tym zakresie.
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Tabela 16. Koszty pieczy zastępczej.
Koszty związane z pobytem w pieczy dzieci pochodzących z Powiatu Tarnogórskiego
Forma pieczy zastępczej
Placówki opiekuńczowychowawcze
Rodziny zastępcze

2019

2020

1 950 079 zł

1 983 674 zł

198 338 zł

316 617 zł

Opracowanie własne PCPR

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
gminy mają obowiązek procentowego partycypowania w wydatkach na opiekę i wychowanie
dziecka w pieczy zastępczej umieszczonych po 1 stycznia 2012 roku.
Tabela 17. Udział gmin w finansowaniu pieczy zastępczej.
KWOTY WYDATKÓW NA OPIEKĘ I WYCHOWANIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ
PONIESIONE W PRZEZ GMINY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO (w zł)

Rok

Gmina
Gmina
Tarnowskie Radzionk
Góry
ów

Gmina
Tworóg

Gmina
Gmina
Miasteczko Zbrosławic
Śląskie
e

Gmina
Krupski
Młyn

Gmina
Kalety

Gmina
Świerklaniec

SUMA

2019

862 041

73 876

35 535

165 660

78 503

7 588

7 441

18 870

1 249 517

2020

899 258

78 978

30 596

202 336

59 845

10 513

8 061

12 910

1 302 500

Opracowanie własne PCPR

Z tytułu realizacji porozumień w sprawie pokrywania przez inne powiaty kosztów
pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego
na rachunek bankowy powiatu wpłynęła kwota 750 733 zł (718 102 zł. w 2019 r).
Zmiany formy pieczy zastępczej w 2020 roku dotknęły aż 63 dzieci i przedstawiają się
następująco:
Tabela 18. Zmiany formy pieczy zastępczej.
Zmiany formy pieczy zastępczej
Rodzaj zmiany formy pieczy

2019

2020

Powrót do rodziny biologicznej

12

3

Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej

36

30

Zmiana rodziny zastępczej

6

12

Umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej

1

3

Adoptowane

3

8

Zmiana formy opieki z innych powodów

1

7

23

63

SUMA
Opracowanie własne PCPR
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W ubiegłym roku PCPR zakończył realizację „Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany
w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020”. Celem nadrzędnym Programu było
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skuteczna ochrona ofiar przemocy i w jego
ramach zorganizowano konkurs „Buduj tarczę” skierowany do dzieci objętych pieczą
zastępczą. Dzieci zaproszono do podzielenia się w formie pracy plastycznej swoimi
sposobami na radzenie sobie z trudnościami i nieprzyjemnymi emocjami. Do konkursu
wpłynęło 9 prac, wszystkie zostały nagrodzone grami planszowymi.
PCPR włączyło się także w światową kampanię „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” realizowaną przez Fundację po DRUGIE. Ponadto
placówka na bieżąco udostępnia informację o realizacji programów korekcyjno-edukacyjnego
i psychologiczno-terapeutycznego na stronie internetowej oraz rozsyła do instytucji
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu tarnogórskiego wraz
z broszurą informacyjną dot. zasad przystąpienia i uczestnictwa w programach.
W grudniu natomiast we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich
Górach zorganizowano spotkanie edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec
seniorów, w którym udział uwzięło 6 seniorek. Spotkanie poprowadził funkcjonariusz KPP
w Tarnowskich Górach. Celem spotkania edukacyjnego było uwrażliwienie seniorów
na sytuacje w których mogą być narażeni na przemoc oraz naukę skutecznych metod
radzenia sobie w takich sytuacjach.
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.
Kolejnym realizowanym przez PCPR programem jest „Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Realizacja programu w obecnym
założeniu przewidziana była na lata 2017 – 2020. Jest to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. W 2020 roku realizowano, z uwagi na pandemię COVID-19, jedną edycję
programu korekcyjno-edukacyjnego w warunkach wolnościowych dla łącznie 11 osób,
spośród których 6 osób ukończyło program. Wysokość dotacji z budżetu państwa wynosiła
9 306 zł.
Pozostałe programy realizowane przez PCPR to:
1) Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie realizowany od 2018 r. w warunkach wolnościowych i opiera się
na spotkaniach indywidualnych. W 2019 na realizację programu otrzymano dotację
z budżetu państwa w wysokości 3 384 zł. dla 4 osób. W 2020 w programie
psychologiczno-terapeutycznym udział wzięły 4 osoby. Na realizację działania
otrzymano dotację w łącznej wysokości 2 940 zł.
2) Projekt „ABECADŁO bez przemocy” współfinansowany ze środków Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2020 r. w ramach priorytetu II.
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób
zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. W ramach projektu zrealizowano
12 spotkań grupy wsparcia, w których udział wzięło 7 osób. Warsztaty WenDo
w wymiarze łącznym 32 godziny – po 16 godzin na każdą z grup. Udział wzięło
łącznie 23 osoby. Warsztaty edukacyjne z zakresu zagadnień dotyczących przyczyn
i skutków przemocy wobec seniorów. Zrealizowano dwie edycje warsztatów po
16 godzin, łącznie 32 godziny, w których udział wzięło łącznie 24 osoby. W projekcie
udział wzięło łącznie 37 osób. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 19 739 zł,
z czego 8 992 zł stanowił wkład własny, a 11 408 dotacja otrzymana z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
3) Projekt „Teraz MY” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01. 2018 r. –
31.03. 2021 r. W 2020 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie
561 733 zł, z czego wkład własny wyniósł 63 006 zł wraz z wydatkami na realizację
zadania publicznego w kwocie 65 702 zł. Celem projektu jest poprawa
funkcjonowania społecznego - zawodowego osób i rodzin doświadczających
wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących
Powiat Tarnogórski.
4) Powiat Tarnogórski na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim uczestniczył
w Projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19”. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem
szczegółowym Projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych w sytuacji
zagrożenia epidemią choroby COVID 19. W projekcie udział wzięło 127 rodzin
zastępczych. Na realizację działań wydatkowano kwotę 468 544 zł. W ramach
realizacji projektu zakupiono 162 laptopy, 162 słuchawki, 63 urządzenia
wielofunkcyjne oraz pakiety środków ochrony osobistej dla uczestników projektu.
Zakupiony sprzęt został także ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
5) Projekt „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rozwoju
usług społecznych – ZIT Subregion Centralny.
Okres realizacji projektu:
01.07.2018 r. – 28.09.2020 r. Środki przeznaczone na realizację projektu na lata
2018 – 2020 wyniosły 1 684 491 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 1 566 576,89 zł,
wkład własny 117 914 zł. W 2020 wydatkowano kwotę 637 694 zł, w tym wkład
własny w kwocie 5 914 zł. Celem projektu był rozwój i podniesienie jakości
świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój
form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych zamieszkujących Powiat Tarnogórski. Z usług realizowanych
w projekcie skorzystało łącznie 294 osób w tym 158 osób z rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo – wychowawcze, 104 osoby pełniące funkcję rodziny
zastępczej, w tym zawodowej i rodzinnego domu dziecka, 29 osób – kandydatów
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na rodziców zastępczych oraz 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
6) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do osób
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą
miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu
codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program
ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych czy sportowych. Na realizację programu pozyskano
w 2020 r. kwotę 376 875 zł. Z programu w 2020 roku skorzystało 39 osób.
7) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu specjalistycznym
poradnictwem objęto 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – 4 osoby, osobami
niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 6 osoby.
Specjalistycznym poradnictwem psychologicznym objęto 1 opiekuna w łącznym
wymiarze 15 godzin. Specjalistycznym poradnictwem w zakresie nauki dietetyki
objęto 1 opiekuna w łącznym wymiarze 10 godzin. Specjalistycznym poradnictwem
w zakresie nauki rehabilitacji objęto 10 opiekunów w łącznym wymiarze 375 godzin.
W ramach programu zrealizowano łącznie 400 godzin specjalistycznego poradnictwa.
Na realizację Programu wydatkowano kwotę 30 475 zł, w tym 24 380 zł stanowiły
środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego, natomiast 6 095 zł stanowił wkład
własny Powiatu.
8) „Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach w latach 2019-2020”. Celem programu było zmniejszenie
skali przemocy w rodzinie w Powiecie poprzez wspieranie i podejmowanie działań
profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy poprzez
promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W 2020 r. do udziału w warsztatach
umiejętności wychowawczych zakwalifikowano 11 osób – 6 klientów OPS
w Radzionkowie, 3 klientów MOPS w Tarnowskich Górach oraz 2 osoby starające się
reintegrację rodziny rekrutowane przez PCPR. Przeprowadzono 1 cykl warsztatów
(łącznie 12 godzin zajęć dydaktycznych), w spotkaniach uczestniczyły 4 mieszkanki
powiatu tarnogórskiego. Pozostałe osoby zgłoszone do udziału w warsztatach nie
zdecydowały się na udział z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19
i odroczyły swój udział do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią.
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W 2020 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego Uchwałą nr 146/780/2020 ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2021-2023
z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W wyniku konkursu realizację
zadania powierzono Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec.
Zadanie realizowane jest od 2021 i przeznaczono na nie kwotę 69 459 zł. Zadaniem
organizacji jest zapewnienie miejsc całodobowego, okresowego pobytu dla osób, o których
mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku
w sprawie domów dla matek małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, podjęcie intensywnych
działań ukierunkowanych na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej. Zadanie publiczne jest
realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.
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.:
1) Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” (Tarnowskie Góry ul. Włoska 24) dla osób
przewlekle somatycznie chorych przeznaczony dla 130 osób (kobiet i mężczyzn).
Koszty związane z prowadzeniem placówki w 2019 roku sięgały kwoty 6 200 000 zł,
natomiast w 2020 roku 7 018 092 zł.
2) Dom Pomocy Społecznej (Łubie ul. Pyskowicka 34) dla osób przewlekle psychicznie
chorych przeznaczony dla 68 osób (kobiet i mężczyzn). Koszty związane
z prowadzeniem placówki w 2019 roku sięgały kwoty 3 800 000 zł, natomiast w 2020
roku 3 799 075 zł.
3) Dom Pomocy Społecznej w Miedarach przeznaczony dla 56 mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie. Koszty związane z prowadzeniem placówki w 2019
roku sięgały kwoty 3 000 000 zł, natomiast w 2020 roku 3 500 000 zł.
Ponadto Powiat Tarnogórski na podstawie umów ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza z siedzibą w Mikołowie, ul. Okrzei 27 zlecił:
 prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
przewlekle psychicznie chorych (kobiet) w ilości 62 miejsc w Tarnowskich Górach,
przy ul. Gliwickiej 22. Na prowadzenie jednostki w 2019 r. została przekazana
dotacja z budżetu państwa w wysokości 381 092 zł na bieżące funkcjonowanie,
natomiast w 2020 roku 339 213 zł
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.
Na prowadzenie jednostki w 2019 r. została przekazana dotacja z budżetu
państwa w wysokości 1 135 853 zł na bieżące funkcjonowanie, natomiast w 2020
roku 1 119 401 zł.
Natomiast w ramach umowy z Zakonem Posługującym Chorym - Ojcowie Kamilianie,
zlecono prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zbrosławicach (mężczyzn), który posiada
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95 miejsc. Na prowadzenie jednostki w 2019 r. została przekazana dotacja z budżetu
państwa w wysokości 2 074 700 zł na bieżące funkcjonowanie na natomiast w 2020 roku
w kwocie 2 137 039 zł.
W ciągu całego roku Zarząd Powiatu wspomagała domy pomocy społecznej w walce
z epidemią. Na bieżąco dostarczał środki ochrony indywidualnej, współpracował
z Sanepidem. Realizowano również projekt „Śląskie Pomaga” w ramach którego udzielone
zostało wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w kwocie 112 000 zł na finansowanie
zakupu środków ochrony indywidualnej tj.: dla DPS „Przyjaźń” kwota 56 000 zł; DPS Miedary
kwota 28 000 zł oraz DPS Łubie kwota 28 000 zł. Ponadto na doposażenie placówek
w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 27 000 zł
tj. DPS „Przyjaźń” kwota 14 000 zł, DPS Miedary kwota 6 000 zł oraz DPS Łubie kwota
7 000 zł.
W roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, zgodnie z podziałem otrzymanych środków PFRON, przeznaczono
kwotę 2 588 825 zł. Natomiast w roku 2019 – 2 291 846 zł.
Rada Powiatu Tarnogórskiego w drodze uchwały nr XVIII/181/2020 z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonała podziału środków na realizację
poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono 200 000 zł;
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przeznaczono 504 145 zł; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych przeznaczono 240 000 zł; dofinansowanie usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika przeznaczono 5 000 zł;
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono
1 639 680 zł.
Korzystając z możliwości dokonania przesunięć środków finansowych, Rada Powiatu
Tarnogórskiego, w dniu 15 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXVI/239/2020 zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ostatecznie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
przeznaczono następujące środki finansowe PFRON:
1) Uczestnictwo osób niepełnosprawnych
rehabilitacyjnych.

i

ich

opiekunów

w turnusach

Na realizację zadania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w 2020 r.
kwotę 173 113 zł - wydatkowano: 160 712 zł. W roku 2020 złożono 287 wniosków
obejmujących 287 osób niepełnosprawnych i 152 opiekunów – łącznie 439 osób.
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Dofinansowaniem objęto 77 wnioskodawców. Ponadto dofinansowanie przyznano
dla 45 opiekunów – łącznie 122 osoby, na którą składa się: 10 dzieci niepełnosprawnych
i 9 opiekunów oraz 67 dorosłych niepełnosprawnych i 36 opiekunów.
Dla porównania w roku 2019 PCPR otrzymało kwotę 218 103,00 zł - wydatkowano:
218 103,00 zł. W roku 2019 złożono 376 wniosków obejmujących 376 osób
niepełnosprawnych i 190 opiekunów – łącznie 566 osób. Dofinansowaniem objęto
100 wnioskodawców. Ponadto dofinansowanie przyznano dla 81 opiekunów – łącznie
181 osób, na którą składała się: 24 dzieci niepełnosprawnych i 23 opiekunów oraz
76 dorosłych niepełnosprawnych i 58 opiekunów.
2) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Na realizację zadania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, PCPR otrzymało w 2020 r. 504 145 zł wydatkowano: 465 753 zł W 2020 r. dofinansowanie wypłacono dla 543 wniosków, w tym:
na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 20 wniosków na kwotę 18 336 zł,
na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej – 30 wniosków na kwotę 45 542 zł, na dofinansowanie
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych
niepełnosprawnych – 493 na kwotę 401 875 zł.
Dla porównania w roku 2019 PCPR otrzymało 441 063 zł- wydatkowano w całości.
W 2019 roku wypłacono środki dla 412 wniosków, w tym: na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny – 8 wniosków na kwotę 3 312 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej –
40 wniosków na kwotę 100 514 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych niepełnosprawnych – 364 na kwotę
337 237 zł.
3) Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Na realizację zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w roku 2020 kwotę
271 887 zł, wydatkowano: 269 885 zł. W roku 2019 PCPR otrzymało 185 000 zł –
wydatkowana w całości. Ponadto w 2020 roku zostały złożone 152 wnioski (dla porównania
w 2019 r. – 89) na zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie i podpisano
umowy z 128 wnioskodawcami na łączną kwotę 269 885 zł. Na likwidację barier
architektonicznych w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych wypłacono kwotę
52 548 zł dla 13 wnioskodawców. Na likwidację barier technicznych wydano kwotę
124 942 zł dla 62 wnioskodawców. Dofinansowaniem do likwidacji barier w komunikowaniu
objęto 53 osób niepełnosprawnych w kwocie 92 394 zł. Zasadność złożonych wniosków
oceniały Zespoły Pełnomocników Starosty Powiatu Tarnogórskiego ds. rozpatrywania
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wniosków: na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4) Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Rok 2020 był dziewiątym rokiem realizacji na terenie Powiatu Tarnogórskiego
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Formy
wsparcia przewidziane w programie adresowane były do uprawnionych osób
niepełnosprawnych i dotyczyły likwidacji barier ograniczających ich społeczne i zawodowe
funkcjonowanie. Program obejmuje następujące moduły, obszary i zadania:
Tabela 19. Program Aktywny Samorząd.
Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2020 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 A – Zadanie nr 3
Obszar A – Zadanie nr 4
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
dysfunkcją narządu słuchu
posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcja
narządu słuchu
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 B – Zadanie nr 3
Obszar B – Zadanie nr 4
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
jego elementów oraz oprogramowania dla osób z
elementów oraz oprogramowania dla osób z
dysfunkcją wzroku w stopniu umiarkowanym
dysfunkcja narządu słuchu
Obszar B – Zadanie nr 5
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu

Obszar C – Zadanie nr 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 4
Obszar C – Zadanie nr 5
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
posiadanej protezy kończyny, w której
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do
zastosowano nowoczesne rozwiązania
wózka ręcznego
techniczne
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej
Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Opracowanie PCPR

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie otrzymało, w ramach I i II transzy, następujące środki finansowe:
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Tabela 20. Finansowanie Programu Aktywny Samorząd w latach 2019-2020.
Wyszczególnienie

2019r.

2020r.

Moduł I

337 571 zł

296 658 zł

Moduł II

269 100 zł

314 925 zł

KOSZTY OBSŁUGI PROGRAMU

30 333 zł

30 579 zł

KOSZTY PROMOCJI PROGRAMU

5 996 zł

6 115 zł

KOSZTY EWALUACJI PROGRAMU

2 893 zł

3 057 zł

645 893zł

651 336 zł

Razem

Opracowanie PCPR

W 2019 roku wpłynęło 183 wniosków, z czego dofinansowano 178 wnioski. W 2020
roku wpłynęły 163 wnioski, z czego dofinansowano 161 wniosków. Z uwagi na wprowadzone
przez PFRON zmiany do programu dotyczące zasad naliczania i rozliczania dofinansowania
w 2019 roku w ramach Modułu II ostateczny termin wypłaty kwot dofinansowania ustalono
na 15 kwietnia 2020 roku a termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019
roku na realizację programu na 30.08.2020 roku. Ponadto z uwagi na wprowadzone
przez PFRON zmiany do programu dotyczące zasad naliczania i rozliczania dofinansowania
w 2020 roku w ramach programu, ostateczny termin wypłaty kwot dofinansowania upływa
15 kwietnia 2021 roku.
W 2020 roku PCPR realizowało Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” Moduł III. Na realizację zadania została zapotrzebowana kwota 538 000 zł.
Wsparcie finansowe przysługiwało osobom z niepełnosprawnością, które w okresie od dnia
9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, na skutek wystąpienia zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej
w placówce rehabilitacyjnej. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć
placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone
w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy
w roku).Wysokość pomocy na jedną osobę niepełnosprawną wynosi 500 zł miesięcznie,
z tym że okres, na jaki obecnie mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy
niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia
w ramach Modułu III ww. programu, musiał wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni
roboczych. Świadczenie nie przysługiwało za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Tabela 21. Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON
otrzymanych przez na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Lp.
1.
2.
3.
4.
a)
b)

DANE LICZBOWE
Liczba złożonych wniosków ogółem:
Liczba złożonych wniosków spełniających wymogi programu
(pozytywna weryfikacja formalna):
Liczba Wnioskodawców ogółem, którym udzielono pomocy
w ramach programu:
Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy:
liczba osób niepełnosprawnych wnioskujących we własnym imieniu:
liczba podopiecznych:

Lp.
1.
2.
3.
4.

DANE FINANSOWE
Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III programu pomoc Adresatom programu
Środki finansowe otrzymane na obsługę realizacji Modułu III
programu
Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu III programu
- pomoc Adresatom programu
Środki finansowe wydatkowane na obsługę realizacji Modułu III
programu

Moduł III
533
474
247
247
161
86
Wysokość
środków (w zł)
538 000
13 450
538 000
13 450

Opracowanie PCPR

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Jedną z podstawowych form aktywności osób niepełnosprawnych są warsztaty terapii
zajęciowej, która wspomagają proces rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób.
Na terenie Powiatu Tarnogórskiego działają dwa warsztaty: Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach oraz
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaletach-Drutarni prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach. Uczestnikami zajęć warsztatowych są osoby
posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji
w warsztacie terapii zajęciowej.
Środki przekazane i wydatkowane na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020
r. obrazuje poniższa tabela.
Tabela 22. Finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w 2020r.
WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ

ŚRODKI POWIATU

ŚRODKI PFRON

Przekazane

Wykorzystane

Przekazane

Wykorzystane

WTZ KALETY

91 094 zł

91 094 zł

819 840 zł

819 689 zł

WTZ TARNOWSKIE GÓRY

91 094 zł

91 094 zł

819 840 zł

814 554 zł

Razem

182 188 zł

182 188 zł

1 639 680 zł

1 634 244 zł

Opracowanie własne PCPR
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach prowadzone były następujące
pracownie: krawiecka, gospodarstwa domowego, komputerowo-edukacyjna, rękodzieła,
arteterapii, techniczno-ślusarska, teatralno-muzyczna oraz ogrodniczo-florystyczna.
Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kaletach - Drutarni prowadzone były
następujące pracownie: gospodarstwa domowego, przyrodnicza, zielarsko-ogrodnicza,
komputerowo-fotograficzna, artystyczna, techniczna oraz małej architektury i aranżacji
terenów zielonych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej wspomagała proces
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Tarnogórskiego.
W Powiecie Tarnogórskim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą
w Tarnowskich Górach przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 135, który jest prowadzony przez
Stowarzyszenie „Serdeczni” na zlecenie powiatu. Środowiskowy Dom Samopomocy
zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo
oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony
ABC). Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i
treningów
umiejętności
społecznych,
polegających
na
nauce,
rozwijaniu
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym. Liczba osób biorących udział w zajęciach wg stanu na 31.12.2019 r.
wynosiła 20 osób. Dotacja z budżetu Państwa otrzymana na funkcjonowanie
środowiskowego domu samopomocy w 2019 r. Wynosiła 473 252 zł. Z uwagi na epidemię
COVD-19 działalność jednostki w 2020 roku była tymczasowo zawieszona.
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 realizację umowy w sprawie funkcjonowania
punktu poboru próbek i wydawania wyników prowadzonego przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną 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. W 2020 roku wydano na najem
pomieszczenia, natomiast na transport próbek 3 740 zł. 4 189 zł W 2019 r. wydano 4 119 zł
na najem pomieszczenia oraz 12 494 zł na transport próbek.
Powiat Tarnogórski jest 100% akcjonariuszem Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach Spółka Akcyjna (WSP S.A.).
Wysokość kontraktu placówki za rok 2020 wyniosła 75 605 284 zł, w tym:
1) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - 4 780 681 zł,
2) POZ – 527 611 zł,
3) rehabilitacja – 228 028 zł,
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4)
5)

system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
PSZ – 67 937 572 zł’
umowa COVID – 2 131 389 zł.

Oddziały szpitalne w trakcie całego 2020 roku leczyły łącznie 19 661 (13 816 w roku
2019) pacjentów. W poradniach specjalistycznych zrealizowano:
1) porady AOS - 30 204,
2) porady POZ - 8 427,
3) porady SOR – 12 711,
4) porady w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – 19 924.
W tym miejscu warto przypomnieć, że w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym
wirusem, Minister Zdrowia swoimi decyzjami nakładał na Wielospecjalistyczny Szpital
Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach obowiązek zapewnienia tzw. łóżek “covidowych”,
służących do leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Ilość łóżek niezbędnych
do zapewnienia zmieniała się w ciągu roku w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Tabela 23. Kwoty wydatkowane w roku 2020 na realizację projektów
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach.

przez

Wydatki poniesione
w 2020 r.

L.p.

Nazwa projektu

1.

„Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
na terenie Powiatu Tarnogórskiego poprzez przebudowę
i
doposażenie
SOR
Wielospecjalistycznego
Szpitala
Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska”

2.

„Centrum wsparcia zdrowia 65+”

278 987 zł

3.

„Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego”

462 077 zł

4.

„Szkoła świadomego rodzicielstwa – warto rodzić w szpitalu
w Tarnowskich Górach”

62 600 zł

5.

„Profilaktyka raka jelita grubego – to w Tarnowskich Górach nic
strasznego! III”

44 857 zł

6.

„Modernizacja instalacji gazów medycznych obejmujących
wymianę starych gniazd tlenowych (23 sztuki) na oddziale
chirurgii, przebudowa instalacji tlenowej na oddziale
pediatrycznym i urologicznym”

60 800 zł

3 472 494 zł

4 381 815 zł

RAZEM

Rok 2020 był rokiem, w którym Zarządowi Powiatu udało się pozyskać środki
zewnętrzne na rzecz WSP S.A. Dzięki otrzymanym dotacjom udało się zakupić sprzęt
oraz wyposażenie dla szpitala. Powiat pozyskał:
1) 140 000 zł ze środków gmin, dzięki którym przy wkładzie własnym powiatu
w wysokości 100 000 zł zakupiono karetkę transportową na potrzeby WSP S.A.,
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365 000 zł ze środków Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, za które zakupiono
sprzęt na potrzeby walki z COVID-19 – opisową stację lekarską TK, Bronchofiberoskop
MAF-TM, Videolaryngoskop McGRATH, Monitor funkcji życiowych Efficia CM12, Kasetę
rentgenowską Agfa CR HD 5.0, kardiomonitor, respirator
3) 480 000 zł ze środków Województwa Śląskiego w ramach zawartej umowy dotyczącej
pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Wsparcie działań
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”,
za które zakupiono aparat RTG typu “telekomando”. Całkowity koszt realizacji zadania,
to kwota 645 840 złotych, a wkład własny Powiatu wyniósł 165 840 zł,
2)

6 319 587 zł ze środków budżetu państwa, które zostaną wykorzystane na adaptację
byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatorni,
5) 3 000 000 zł ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
na projekt „DiagnostykaPlus" - zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego
4)
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Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach - tomograf komputerowy oraz aparat
RTG z ramieniem C – zakup będzie realizowany w 2021 roku.
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.
Jednak rok 2020, w którym w dniu 14 marca 2020 roku ogłoszono na terenie kraju stan
zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii wymusił dokonanie zmian
w planach corocznego dofinansowania ww. jednostek. Środki zaplanowane na ten cel
z uwagi na ogrom działań i kosztów, jakie poniosło Starostwo Powiatowe w Tarnowskich
Górach w walce z koronawirusem przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem
i walką z COVID–19.
W związku z powyższą sytuacją Biuro Bezpieczeństwa Publicznego realizowało
polecenia Wojewody Śląskiego w zakresie przeciwdziałania i walki z COVID–19 oraz
podejmowało inne działania z tym związane, takie jak np.:
 zapewnienie środka transportu dla osób wytypowanych do odbycia kwarantanny
tymczasowej,
 uruchomienie na terenie powiatu miejsca kwarantanny, które mieściło się w Motelu
Drabek w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15 na okres 60 dni. Powiat
zobowiązał się do finansowania całodziennego wyżywienia dla osób
przebywających w obiekcie kwarantannowym. Z dniem 06.05.2020 r. – zgodnie
z Decyzją Wojewody Śląskiego zamknięto miejsce do odbycia kwarantanny, z uwagi
na brak konieczności dalszego funkcjonowania,
 koordynowanie przesyłania raportów o osobach objętych domową izolacją bądź
kwarantanną, otrzymywanych z PSSE w Bytomiu do ośrodków pomocy społecznej
znajdujących się na terenie powiatu tarnogórskiego,
 przygotowywano oraz realizowano zamówienia na sprzęty ochrony osobistej oraz
środki dezynfekcyjne, badania pracowników, zakup testów kasetkowych etc., które
powiat przeznaczał nie tylko dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach, ale i innych powiatowych jednostek i służb,
 dostosowano obowiązujące procedury z zakresu pomocy i wsparcia
psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach masowych i katastrofach
do obowiązującego w kraju stanu epidemii poprzez uruchomienie dla mieszkańców
powiatu, w szczególności pozostających w kwarantannie i będących w kryzysie
związanym
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z obecną sytuacją epidemiczną, pomoc psychologiczną w formie dyżurów
telefonicznych,
monitorowanie realizacji oraz rozliczanie umowy o świadczenie usług pobrań
wymazów i transportu sanitarnego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Diagnostyka
Sp. z o.o.

Powiat Tarnogórski, jako pierwszy w województwie śląskim i jeden z pierwszych
samorządów w kraju, zdecydował się przejąć część obowiązków służb sanitarnoepidemiologicznych i wsparł Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
w badaniach na obecność koronawirusa u osób przebywających w kwarantannie. Specjalny
ambulans rozpoczął swoją pracę 5 kwietnia i przez okres 3 miesięcy wykonał ponad 1500
badań. Powiatowy wymazobus docierał do osób skierowanych na kwarantannę
wskazywanych bezpośrednio przez sanepid.

Ponadto w roku 2020 zorganizowano przewóz próbek materiału biologicznego lekarzy
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach z terenu Powiatu
Tarnogórskiego do punktu przyjmowania próbek firmy Warsaw Genomix Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w celu wykonania testów w kierunku SARS-CoV-2.
Powiat Tarnogórski zorganizował również kampanię profilaktyczną #PrześwietlSię, w ramach
której zachęcano ozdrowieńców do wykonania prześwietlenia płuc.
W ramach pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w 2020 roku na bieżąco
realizowano zapisy i założenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 20192022”. Realizatorami podstawowych bloków programowych była: Komenda Powiatowa
Policji
w Tarnowskich Górach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego
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w Tarnowskich Górach.
Podejmowane działania opierały się na realizacji zadań w ramach określonych bloków
programowych, takich jak:
 bezpieczeństwo w szkołach – organizowano warsztaty, prelekcje skierowane
do młodzieży w tematyce zachowań patologicznych i uzależnień, prowadzono
edukacje prozdrowotną skierowaną do dzieci i młodzieży oraz współpracę szkół
z Zespołem ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach poprzez cykliczne spotkania policjantów z uczniami;
 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania – prowadzono
działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym - sfinansowano dodatkowe patrole policji
nad Jeziorem Chechło-Nakło oraz akwenem Zielona w Kaletach oraz dodatkowe
zatrudnienie ratowników Tarnogórskiego WOPR, prowadzono kontrole stanu
technicznego dróg, chodników, poboczy, dokonano wycinek drzew zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców oraz eliminowano z dróg nietrzeźwych kierowców
i nietrzeźwych pieszych;
 bezpieczeństwo trzeciego wieku - przeprowadzono spotkania w kołach seniorów,
gdzie były omawiane zagrożenia związane z bezpieczeństwem pieszych
i kierujących uczestników ruchu drogowego, zrealizowano debatę społeczną
z udziałem seniorów pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć
na nie wpływ”.
Na terenie Powiatu Tarnogórskiego w terminie od 02 marca do 13 marca 2020 roku
przeprowadzono kwalifikację wojskową. Celem kwalifikacji wojskowej, która nadal
jest obowiązkowa, było zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego
młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Po wyznaczeniu kategorii
zdolności wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przeniesieni
do rezerwy mobilizacyjnej. Podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wezwano 645 osób
z rocznika podstawowego (ur. 2001 r.); 89 osób roczników starszych (ur. w latach 1996 –
2000, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływał przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej) oraz 10 kobiet, które w roku przeprowadzanej
kwalifikacji wojskowej kończyły 19 lat, i w tym samym roku szkolnym i akademickim kończyły
naukę na kierunkach niezbędnych dla potrzeb rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP.
Są to: analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, kierunek lekarski, lekarskodentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria i psychologia.
Jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii na terenie całego kraju z dniem 13 marca
2020 roku zakończono kwalifikację wojskową. Powyższe wydarzenia doprowadziły
do skrócenia czasu trwania kwalifikacji wojskowej (na terenie Powiatu Tarnogórskiego
kwalifikacja trwała przez 10 dni). W związku z powyższym Powiatowa Komisja Lekarska
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dla Powiatu Tarnogórskiego wydała 229 orzeczeń lekarskich w sprawie zdolności do czynnej
służby wojskowej.
7. Kultura, sztuka i sport

Rok 2020 był rokiem trudnym dla kultury, sztuki i sportu. W związku z trwającą
epidemią COVID-19 wszystkie działania w powyższych obszarach były znacznie
ograniczone,
co wynikało z ogłaszanych przez Ministra Zdrowia i ciągle zmienianych obostrzeń,
które obowiązywały na terenie całego kraju.
Pomimo tych trudności, w samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim udało się zorganizować kilka wydarzeń. Niektóre z nich musiały się jednak
odbyć bez udziału publiczności, która mogła w nich uczestniczyć jedynie on-line. Wśród nich
znalazły się:


„Tłusty czwartek z bluesem” (20 luty) – to impreza z wieloletnią tradycją.
Ubiegłoroczną gwiazdą była Magda Piskorczyk, o której w środowisku mówi się „biała
bluesmenka o czarnym głosie”, laureatka wielu nagród i wyróżnień w kraju
i zagranicą. Artystka wystąpiła przy akompaniamencie Andrzeja Kownackiego
(perkusja) i Jędrzeja Webera (gitara). Koncert odbył się przy sali po brzegi
wypełnionej miłośnikami bluesa. Oprócz wspaniałej muzyki każdy z uczestników
został – jak na tłusty czwartek przystało – poczęstowany tradycyjnym pączkiem. Była
to ostatnia impreza z udziałem publiczności zorganizowana przed zamknięciem
instytucji kultury z powodu koronawirusa.

 „Wiosenne
pt. „Czarne
zwyczajnym
Malarstwa.

ASPiracje” (23 maja – 19 lipca) - wystawa prac prof. Jacka Rykały
słońce”. Autor – malarz, poeta, reżyser, dramaturg – jest profesorem
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię
Ze względu na pandemię koronawirusa impreza odbyła się przy
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zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Podczas spotkania z Artystą
publiczność mogła zobaczyć jego autorski spektakl pt. „Mleczarnia”, w wykonaniu
aktorów Teatru Bez Sceny. Integralną część wydarzenia stanowił bogato ilustrowany
katalog dzieł Rykały. Wydarzenie realizowane było we współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych w Katowicach.

 „Kultowe melodie. Gramy dla bohaterów” (28 maja) – w koncercie wystąpił Mateusz
Adamczyk trio, który zargał kultowe melodie w nowych aranżacjach. Koncert
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach dedykowany był
osobom oraz instytucjom, które wsparły Powiat Tarnogórski w walce z koronawirusem.

 „VII Szlachecki weekend” (17 – 20 września) - w programie znalazła się konferencja
on-line specjalistów z kilku ośrodków kultury z całego Śląska. Wystawa „Chwała rodu
Henckel von Donnersmarck”, prezentująca nowe eksponaty pozyskane m.in.
od hrabiego Andrzeja Henckel von Donnersmarcka z Wolfsberga, została otwarta
w obecności konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga z Katowic.
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Uczestnicy rajdu rowerowego poznali zabytki z terenu Tarnowskich Gór i gminy
Zbrosławice.

 „Metamorfozy 1920-2020” (od 21 września) – była to już VIII edycja projektu
fotograficznego (wcześniej realizowanego pod nazwą „Twórcy Kultury Śląskiej”),
na który składa się kalendarz i wystawa fotogramów, a w 2020 r. dodatkowo
koneserska teka o limitowanym nakładzie. Tematem zdjęć-kolaży VIII edycji była 100.
rocznica
II powstania śląskiego. Artyści fotograficy Krzysztof Miller i Marek Wesołowski pokazali
je z perspektywy współczesnej, łącząc zdjęcia archiwalne z fotografiami autorskimi.
Otwarciu wystawy i promocji kalendarza towarzyszył koncert pieśni śląskich
w wykonaniu zespołu Krzikopa. Wydarzenie w związku z ponownym zamknięciem
instytucji kultury było transmitowane online na Facebooku Centrum.
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 ”Spotkanie po latach” (od 13 grudnia) - autorski projekt Centrum realizowany
we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.
Na 44 planszach wystawienniczych prezentowane były fotografie i biogramy
pracowników nakielskich Henckel von Donnersmarcków oraz ich kuzynów
ze Świerklańca, Kozłowej Góry i Kopic, a także zdjęcia i informacje o instytucjach
przedwojennego Nakła. Pozyskany materiał stanowi bardzo cenny wkład
w uzupełnienie historii lokalnej – dziejów właścicieli pałacu w Nakle Śląskim oraz
mieszkańców Nakła, a także ich wzajemnych relacji. Wystawie towarzyszył katalog
oraz kilka materiałów filmowych (zapowiedź, wstęp, oprowadzenie po wystawie),
a w ramach promocji ukazało się kilka artykułów prasowych. Ze względu
na zamknięcie instytucji kultury otwarcie odbyło się w formie relacji na Facebooku
Centrum.

W związku z pandemią COVID-19 współpraca z partnerskim powiatem ErlangenHöchstadt w roku 2020 nie była możliwa w takim zakresie jak planowano. Dwie największe
wspólne inicjatywy: Europejski Rajd Rowerowy oraz Mini Euro zostały przełożone na rok
2021. 18 września 2020 r. Manfred Bachmayer wicestarosta powiatu Erlangen - Höchstadt
złożył wizytę w powiecie tarnogórskim. W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie ze
starostą Krystyną Kosmalą, wicestarostą Sebastianem Nowakiem, członkami Zarządu
Powiatu Krzysztofem Łozińskim i Stanisławem Torbusem oraz sekretarz Powiatu Barbarą
Machurą. Celem wizyty było nakreślenie kierunków współpracy partnerskiej w roku 2021.
Rozmawiano przede wszystkim o świętowaniu jubileuszu 15 lat partnerstwa, o kolejnych
wspólnych rajdach rowerowych, organizacji turniejów piłkarskich i współpracy kulturalnej.
29 września 2020 r. w czasie XXIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego przedstawiono
„Podsumowanie 15-lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem
Erlangen – Hӧchstadt”.
Nie tylko współpraca z partnerem zagranicznym, ale również z partnerskim powiatem
tucholskim była w ubiegłym roku bardzo ograniczona. W ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udało się
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jedynie zorganizować we wrześniu Partnerski Rajd Rowerowy po terenach Powiatu
Tucholskiego.

Jak co roku Powiat Tarnogórski wspierał organizacje pozarządowe. W 2020 r.,
ze względu na panującą epidemię COVID-19, wiele z nich (stowarzyszeń i fundacji) znalazło
się w trudnej sytuacji. Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację zadań
publicznych ze względu na zagrożenia i obostrzenia, wynikające z pandemii, zmuszone były
do zweryfikowania swoich planów, a w niektórych przypadkach wręcz do rezygnacji
z realizacji zadania. Nie mniej jednak na realizację zadań publicznych przez podmioty
wyłonione w konkursie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył w 2020 roku kwotę 85 000,00 zł. Zarząd
Powiatu Tarnogórskiego przyznał dotację 22 organizacjom jednak zawarł tylko 19 umów.
Na realizację zadań publicznych przez podmioty wyłonione w konkursie w roku 2020
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego przeznaczył kwotę 45 000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursowego
przyznano dotację 12 organizacjom (zawarto 9 umów).
Szczegółowe informacje o otwartych konkursach ofert realizowanych przez Powiat
Tarnogórski zawarte są w Sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu
Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi (…) za 2020 rok, które było przedmiotem
obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu.

8. Działania w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych i aktywizacja zawodowa
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, zadanie z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy jest realizowane przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach (dalej PUP). Do podstawowych zadań jednostki należy udzielanie
pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez usługi pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń. Działania PUP są również
nakierowane na pomoc pracodawcom, w szczególności poprzez:
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obsługę w zakresie
cudzoziemcowi;




wydawanie zezwoleń na pracę sezonową,
a także w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców.

rejestracji

oświadczeń

o

powierzeniu

zatrudnienia

Ponadto PUP organizuje i finansuje instrumenty rynku pracy, takie jak dotacje
i refundacje, staże, przygotowania zawodowe dorosłych. Pozyskuje również środki
finansowe na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
W tym miejscu należy podkreślić, iż działania PUP w 2020 roku, poza aktywizacją
osób bezrobotnych i udzielaniem pomocy pracodawcom w zakresie podstawowych zadań
określonych ww. ustawą, koncentrowały się przede wszystkim na realizacji zadań
związanych ze wsparciem przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, tj.
przeciwdziałaniem skutkom kryzysu gospodarczego wywołanym epidemią koronawirusa
COVID-19.
Pierwsze
instrumenty
pomocowe
tzw.
Tarczy
Antykryzysowej
dla przedsiębiorców realizowane były przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.
Pomoc dla przedsiębiorców uzależniono od spadku obrotów i udzielano jej
za pomocą następujących instrumentów:
 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich
przedsiębiorców;
 dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy
niezatrudniającego pracowników;
 pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W okresie epidemii wywołanej C0VID-19 przyjęta i nowelizowana na przestrzeni
ubiegłego roku ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła szereg instrumentów pomocowych
dla przedsiębiorców, które miały na celu pomóc przetrwać przedsiębiorcom oraz służyć
ochronie miejsc pracy. W rezultacie powyższego PUP wystąpił do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o środki finansowe w łącznej wysokości 63 150 000 zł, które miały
zostać skierowane jako pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych
poprzez następujące instrumenty:
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb ww. ustawy) ze wsparcia skorzystało 640 podmiotów, które otrzymały wsparcie na kwotę
16 064 940 zł;
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 dofinansowanie
części
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
samozatrudnionych (art. 15zzc ustawy) - 1024 podmioty otrzymały wsparcie
na kwotę 5 346 640 zł;
 jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej (art. 15zzd, 15zzda ustawy) - 6880 podmiotów otrzymało wsparcie
na kwotę 34 286 720 zł;
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników m.in. organizacji
pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie
społeczne (art. 15zze, 15zze2 ustawy) - 18 podmiotów otrzymało wsparcie na kwotę
546 500 zł;
 jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy, który odnotował spadek obrotów
i prowadził działalność o określonym kodzie PKD (art. 15zze4) - 72 podmioty
otrzymały wsparcie na kwotę 360 000 zł.
Wszyscy pracodawcy i inne podmioty uprawnione do skorzystania z pomocy
w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych otrzymały terminowo wsparcie. Nadrzędnym celem
PUP w tym okresie było nie dopuszczenie do zwolnień i utrzymanie jak największej liczby
miejsc pracy. Powyższe działania zdominowały pracę całego urzędu i wymagały
przeorganizowanie całej działalności.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiecie Tarnogórskim zarejestrowanych było 3 326
osób bezrobotnych, w tym 1 841 kobiety, co stanowiło 55,4% ogółu zarejestrowanych.
Liczba bezrobotnych była wyższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie
roku poprzedniego o 843 osoby (31.12.2019 r. – 2.483).
Wykres 4. Liczba bezrobotnych.

3 500
3 000
2 500

31.12.2018r.

2 000
1 500

2 804

3 326

2 483

31.12.2019r.
31.12.2020r.

1 000
500
0

Opracowanie własne

Należy zauważyć, że w związku pandemią pogorszyła się sytuacja na lokalnym rynku
pracy. Poza wzrostem liczby bezrobotnych wzrósł również wskaźnik procentowej stopy
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bezrobocia. Aktualnie na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie tarnogórskim
wynosiła 6,1% i była niższa od średniej ogólnopolskiej (6,2%), wyższa zaś od stopy
w województwie śląskim, która wynosiła 4,9%.

Tabela 24. Stopa bezrobocia w latach 2019-2020
2019r.

2020r.

Polska

5,2

6,2

+wzrost/-spadek
rok 2019/2020
+1,0

woj. śląskie

3,6

4,9

+1,3

powiat tarnogórski

4,6

6,1

+1,5

region

Opracowanie PUP

Istotnymi informacjami dotyczącymi bezrobocia są dane dotyczące struktury
zarejestrowanych osób. Dane ilościowe dotyczące liczebności wybranych kategorii
statystycznych zliczanych przez PUP przedstawiają się następująco:
Tabela 25. Struktura osób bezrobotnych

Nazwa
kategorii

Stan na 31.12.2018 r.:

Stan na 31.12.2019 r.:

Stan na 31.12.2020

N = 2804 osób

N = 2483 osoby

N= 3326 osoby

ilość

udział
w ogólnej
liczbie
bezrobotnych

ilość

udział
w ogólnej
liczbie
bezrobotnych

Długotrwale
bezrobotni

1480

52,8%

1258

Bezrobotni
bez
kwalifikacji
zawodowych

805

28,7%

Bezrobotni
do 30 r.ż.

701

Bezrobotni
pow. 50 r.ż.
Uprawnieni
do zasiłku dla
bezrobotnych

Ocena

ilość

udział
w ogólnej
liczbie
bezrobotnych

rok
2019/2020

50,7%

1632

49,1%

spadek

749

30,2%

1125

33,8%

wzrost

25,0%

629

25,3%

845

25,4%

wzrost

749

26,7%

668

26,9%

801

24,1%

spadek

329

11,7%

322

13,0%

427

12,8%

spadek

Opracowanie PUP

W przeciągu ostatniego roku zmniejszeniu w ogólnej liczbie bezrobotnych uległa
liczba osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia i uprawnionych
do zasiłku, wzrost zanotowano natomiast dla kategorii bezrobotnych bez kwalifikacji oraz
do 30 roku życia.
W okresie 01.01.2019 - 31.12.2020 r. tut. PUP dysponował łącznie 9 092 ofertami
pracy. W analogicznym okresie 2018/2019 zaoferowano bezrobotnym mieszkańcom łącznie
11 500 ofert pracy.
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Tabela 26. Liczba ofert pracy.
Ilość ofert pracy

Rok
2019

5 048

2020

4 044

Łącznie

9 092
Opracowanie PUP

Przedmiotem działalności PUP - a w szczególności pośrednictwa pracy - jest
rekrutacja zarówno na oferty pracy z tzw. otwartego rynku pracy, jak i zapewnienie kadr
do realizowanych instrumentów rynku pracy. W okresie sprawozdawczym 4 069 osób
podjęło zatrudnienie, w tym 806 osób podjęło pracę w wyniku skierowania (stałą, na czas
określony, na umowę zlecenie i dzieło, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych),
rozpoczęło staż, przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to forma mierzalna, gdyż osoby
bezrobotne muszą rozliczyć się z wydanego skierowania.
Jednym z kluczowych zadań jednostki jest obsługa pracodawców, w szczególności
w zakresie realizowania zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie wsparciem PUP objęto zarówno
pracodawców, jak również agencje zatrudnienia z powiatu tarnogórskiego. W 2020 r.
odnotowano wzrost liczby wydanych oświadczeń o 35% w stosunku do roku 2019 (Tabela
36.)
Tabela 27. Zestawienie działań PUP.

okres

rejestracja oświadczeń o
powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcom

wydawanie opinii
Starosty o sytuacji na
lokalnym rynku pracy

decyzje w sprawie
zezwoleń na pracę
sezonową

2019

5 995

184

102

2020

8 091

155

130

14 086

339

232

Łącznie

Opracowanie PUP

Dzięki otrzymanym i pozyskanym środkom finansowym na aktywizację lokalnego
rynku pracy będących w posiadaniu PUP w latach 2019-2020 zaktywizowano łącznie blisko
1 700 osób bezrobotnych. Łączna kwota 16 224 670 zł przeznaczona na powyższy cel w
roku 2019 wyniosła 8 103,94 zł, natomiast w roku 2020 - 8 102 730 zł.
Tabela 28. Formy aktywizacji osób bezrobotnych.
Formy aktywizacji (usługi, instrumenty rynku pracy)
bezrobotnych
Szkolenia
Dotacje
Refundacja miejsc pracy
Staże
Bon stażowy

2019

2020

81
144
2
260
4

47
119
8
184
0
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Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Dodatki aktywizacyjne
Bon na zasiedlenie
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Dofinansowanie studiów podyplomowych

8
126
15
80
207
15

3
113
22
52
174
11

1

1

0

1

Opracowanie PUP

Tabela 29. Wysokość środków na aktywizację osób bezrobotnych i pracowników.
środki krajowe w zł

w tym:

2019

tzw. algorytm
w tym:

programy
specjalne
PAI

Łącznie

2020

1 607400

1 691 600

3 229 000

1 513 600

1 691 600

3 205 200

79 800

2 100

79 800

2 000

2 100

4 100

213 470

213 470

Program
Regionalny

rezerwy Funduszu Pracy

93 800

środki Europejskiego Funduszu
Społecznego

93 800

5 434 420

5 130 230

10 564 650

środki PFRON

191 720

175 000

336 720

KFS

870 400

1 123 900

1 994 600

8 103 940

8 120 730

16 224 670

Razem

Opracowanie PUP

Pozyskane przez PUP środki skierowane były między innymi na wsparcie działań
związanych z rozwojem przedsiębiorczości lokalnego rynku pracy:
 263 osoby bezrobotne uzyskały dotację na podjęcie działalności gospodarczej
(w okresie 2019-2020 wydatkowano łącznie kwotę 7 164 000 zł),
 pracodawcy utworzyli 10 nowych miejsc pracy (łączna kwota dofinansowania
refundacji wyniosła 336 000 zł).
Ponadto w latach 2019-2020 - ok. 1 700 osób bezrobotnych skorzystało z pozostałych
form aktywizacji na łączną kwotę 15 277 020 zł.
Ważnym elementem podejmowanych działań przez PUP są realizowane 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
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z tzw. grup defaworyzowanych. Pozwalają one na zindywidualizowane wsparcie zarówno
poprzez zastosowane usługi rynku pracy, jak i aktywne formy. W 2020 roku podjęto działania
w celu realizacji programu specjalnego pn. „Czas do pracy" - ze względu na panującą
pandemię nie zrealizowano go.
W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2019-2020
realizowano 4 projekty na łączną kwotę 10 564 650 zł.

Tabela 30. Programy dofinansowane z EFS.
Rok

Nazwa programu

Kwota
3 018 140 zł

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie tarnogórskim (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER
2019

2020

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach
(IV) Działanie 7.2 RPO WSL
Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie tarnogórskim (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach
(IV) Działanie 7.2 RPO WSL

2 416 280 zł

2 741 100 zł
2 389 130 zł

10 564 650 zł

Razem
Opracowanie PUP

W 2020 r. PUP na mocy porozumienia przystąpił do realizacji Programu
Regionalnego. Celem Programu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet,
zarejestrowanych
w sześciu Powiatowych Urzędach Pracy z województwa śląskiego, będących Partnerami
w Programie. W ramach realizacji programu tut. Urząd zorganizował roboty publiczne dla
8 bezrobotnych kobiet, skierował do pracy w ramach prac interwencyjnych 10 kobiet oraz
przyznał 2 dotacje na otwarcie własnej firmy.
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 zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych pracowników. Urząd
finansował szkolenia, studia podyplomowe oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie
dokumentów potwierdzających umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Na rozwój potencjału pracowniczego w okresie 2019-2020 dysponowano kwotą 1 994 300 zł.
Ogółem 1 220 osób podniosło kwalifikacje zawodowe.
Poniżej przedstawione zostało zestawienie wysokości środków przeznaczonych
na kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawców oraz ilość osób, które uzyskały
lub podniosły kwalifikacje zawodowe:
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Tabela 31. Kształcenie ustawiczne.
Wyszczególnienie
kwota środków
ilość zawartych umów
liczba przeszkolonych osób

2019

2020

Razem

870 400 zł

1 123 900 zł

1 994 300 zł

110

112

222

505

715

1 220

Opracowanie PUP

W ramach usługi pośrednictwa pracy w roku 2020 pomimo pandemii:
• zorganizowano 8 spotkań z bezrobotnymi w ramach giełd pracy i rekrutacji
grupowych, w których uczestniczyły 54 osoby bezrobotne,
• wydano 813 skierowań do podjęcia pracy, odbycia stażu, przygotowania
zawodowego, prac interwencyjnych bądź innych form aktywizacji zawodowej,
• udzielono 1 201 informacji o będących w realizacji ofertach pracy,
• 1 225 osób objęto Indywidualnym Planem Działania.
Z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało:



w ramach porad indywidualnych i indywidualnej informacji zawodowej - 823 osoby,
w ramach grupowej informacji zawodowej i grupowego poradnictwa zawodowego 34 osoby.

Ze względów na panujące w kraju obostrzenia PUP odstąpił od organizacji Targów
Pracy 2020, które zaplanowane były na 17 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury
w Tarnowskich Górach, a będących formą promocji lokalnego rynku pracy.
W 2020 r. urząd w ramach podniesienia jakości oferowanych usług współpracował
z gminami: Kalety, Świerklaniec oraz Ożarowice, aby mieszkańcy mogli korzystali w miejscu
zamieszkania z Punktów Informacyjno-Doradczych Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach. Ich działanie było współfinansowane przez gminy. W punktach
osoby bezrobotne mogły znaleźć informacje o usługach oferowanych przez PUP, ofertach
pracy.
Ze względu na panujące obostrzenia działalność punktów została czasowo zawieszona.
Ponadto doradcy zawodowi PUP zorganizowali we współpracy z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Spotkanie
z doradztwem zawodowym" - spotkanie szkoleniowe dla szkolnych doradców zawodowych,
pedagogów i wychowawców, w ramach którego młodzież ze szkół podstawowych powiatu
tarnogórskiego rozegrała grę strategiczno-ekonomiczną.
W 2020 r. opracowany został również „Monitoring Zawodów Deficytowych
i Nadwyżkowych za 2019 r.", a także informator dla gimnazjalistów i ósmoklasistów: „Szkoły
ponadpodstawowe w powiecie tarnogórskim".
Pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego rokrocznie czynnie
uczestniczą również w panelach roboczych w ramach przeprowadzonego badania „Barometr
zawodów w powiecie tarnogórskim".
W dniu 10 listopada 2020 r. PUP zorganizował dla zainteresowanych pracodawców
77

Id: 90CE9DCB-BAA9-417C-9CAE-C1A8F339BB6A. Uchwalony

Strona 77

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

i przedsiębiorców „Europejski Dzień Pracodawcy 2020” z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z porad w zakresie pośrednictwa
pracy, zatrudniania cudzoziemców oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W celu łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych PUP
podejmował współpracę z pracodawcami z terenu powiatu tarnogórskiego i organizacjami
przedsiębiorców takimi jak: Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Izba
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Wolny Cech Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach. Ponadto realizując powyższe zadania
oraz z zakresu promocji zatrudnienia PUP współpracował ze związkami zawodowymi,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Tarnowskich Górach, Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Katowice oraz Inkubatorem
Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach.
Oprócz tzw. pracy wymiernej aktywizującej rynek pracy prowadzone są działania
pasywne ograniczające skutki bezrobocia. Są to:
 rejestracja i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych,
 przyznawanie świadczeń,



prowadzenie postępowań,
wydanie zaświadczeń papierowych oraz elektronicznych.

Tabela 32. Wybrane zadania PUP.

rok

wydawanie
decyzji dot.
statusu osoby
bezrobotnej

wydawanie decyzji dot.
przyznania zasiłku dla
bezrobotnych lub
stypendium

wydawanie decyzji
i postanowień
w prowadzonym
postępowaniu

wydawanie
zaświadczeń

2019

8 551

343

322

5 520

2020

6 861

229

287

4 778

Razem

15 412

572

609

10 298

Opracowanie PUP

Urząd Pracy prowadzi bieżącą współpracę z samorządami gospodarczymi oraz
samorządami gmin z terenu powiatu tarnogórskiego oraz ośrodkami pomocy społecznej.
Współpraca ta pozwala w sposób bardziej efektywny i powszechny dotrzeć do środowiska
przedsiębiorców i pracodawców ze swoją ofertą usług i instrumentów rynku pracy.
Zadania realizowane w 2020 r. przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Inkubator Przedsiębiorczości ma w swojej ofercie odpłatne usługi wynajmu
19 pomieszczeń biurowych, hali produkcyjnej oraz garaż. Odpłatność za wynajem
powierzchni jest zgodna z cennikiem będącym załącznikiem do Uchwały XXI/9/2018
Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 czerwca 2018 roku. W roku 2020 z oferty spółki
skorzystało 29 firm (wzrost w stosunku do 2019 oku o 3 firmy). Ponadto przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach, Tygodnikiem Gwarek oraz
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w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim zorganizowano bezpłatne szkolenia z zakresu
procedur zakładania działalności gospodarczej pn.: „Jak założyć własną firmę? dla 48 osób.
W roku 2020 Inkubator Przedsiębiorczości realizował projekt pn.: „Inkubator sukcesu
- wsparcie przedsiębiorczości" współfinansowanego w wysokości 1 647 880 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek
pracy DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs.
Projekt skierowany był do mieszkańców podregionu bytomskiego (mieszkańców powiatu
tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich), osób bezrobotnych
lub nieaktywnych zawodowo, pracujących na umowy krótkoterminowe/cywilnoprawne
lub odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób, które ukończyły 30 rok życia, osób
należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety
(w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
W ramach jego realizacji zaktywizowano zawodowo 25 osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo m.in. poprzez poprawę ich sytuacji zawodowej zatrudnionych. Ponadto
zapewniono kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz finansowe ich zdolności
przedsiębiorczych prowadzące do uruchomienia 25 mikroprzedsiębiorstw do końca marca
2021 r. Wartość projektu wyniosła 1 704 281 zł, a jego realizacja obejmuje okres
od 01.08.2020 r. do 31.03.2022 r.

IV. BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym społeczność
lokalna
miała
możliwość
współdecydowania
o przeznaczeniu części budżetu powiatu na zadania
w
ramach
budżetu
obywatelskiego.
Uchwałą
nr XVIII/184/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku Rada
Powiatu wprowadziła stałe zasady i procedury budżetu
partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego umożliwiając
tym samym Zarządowi Powiatu podejmowanie decyzji
o przeprowadzenie budżetu na dany rok budżetowy oraz
o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację
w zależności od dostępnych zasobów finansowych
budżetu powiatu.
Zgodnie z powyższym, decyzją Zarządu Powiatu kwota przeznaczona na budżet
partycypacyjny w 2021 roku została podzielona na dwie części:
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-

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

-

220 000 zł, które zostało przekazane na projekt w gminach z liczbą powyżej 10 tyś.
mieszkańców (Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice).

W ramach przeprowadzonej V edycji budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy Powiatu
zgłosili 24 projektów, z czego 9 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych
pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 3 911 głosów, a zwycięzcą
zostały projekty:
 z gminy Krupski Młyn i Miasteczko Śląskie pn.: „Kolejny etap remontu drogi
powiatowej nr 3235S kl. G”, na który oddano 615 głosów ważnych,
 z gminy Radzionków pn.: „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania
z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie”, na który
oddano 1 032 głosy ważne.
Realizacja powyższych zadań przewidziana jest na 2021 rok.
W 2020 roku zakończono również realizacje projektów, które wygrały głosowanie
społeczne przeprowadzone w 2019 r. w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego, tj.:
1) „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej
przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb”, zgłoszony
przez Fundację na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
oraz
2) Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych
3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”,
zgłoszony przez Panią Karinę Respondek z gminy Zbrosławice.
Poniżej efekt realizacji zadania w gminie Zbrosławice.
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V. REALIZACJA STRATEGII

1)
2)
3)
4)

W 2020 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, 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
konkurencyjność.

–

Zróżnicować

strukturę

i

wzmocnić

W ramach wdrażania Strategii władze powiatu podejmują działania mające na celu
wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw poprzez pomoc przedsiębiorstwom
w poszukiwaniu pracowników oraz na promowaniu ich osiągnięć. Jednostkami realizującymi
ten cel jest Powiatowy Urząd Pracy oraz Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.. Realizację
celów strategicznych w ramach Priorytetu 1 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 33. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 1.
Gospodarka – Zróżnicować strukturę i wzmocnić konkurencyjność
Cel strategiczny 1
Poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej na rzecz

Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie rozwoju działających firm
wykorzystując
do
tego
szkolenia
osób
bezrobotnych
i
poszukujących
pracy
na
potrzeby pracodawców
(wskaźnik
ten w 2020 roku zmalał o ok. 45% w porównaniu z rokiem 2019), wsparcie
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wzrostu zatrudnienia.

pracodawców w poszukiwaniu pracowników (liczba ofert pracy przyjętych
do realizacji w roku 2020 spadła w stosunku do roku 2019 o ok. 20 %) oraz
giełdy pracy dla pracodawców (spadek ilości organizowanych giełd pracy).
Spadek
przyjętych
do
realizacji
ofert
pracy
oraz
szkoleń
dla bezrobotnych był spowodowany wprowadzeniem stanu epidemicznego.
Pracodawcy ze względu na niepewną sytuację na rynku pracy
nie podejmowali działań związanych z zatrudnianiem nowych pracowników.

Wskaźniki realizacji tego celu spadły w stosunku do roku 2019. Dotyczy
to zarówno nakładów na wspieranie przedsiębiorczości młodych
Pobudzanie rozwoju
do 30 roku życia, gdzie nastąpił spadek wskaźnika o 25%, jak również
lokalnej przedsiębiorczości
liczby spotkań informacyjnych z pracodawcami jak również liczba
konkursów i przedsięwzięć promujących wśród młodzieży postawę
przedsiębiorczą (2019 r. – 30, 2020 r. - 22).
Cel strategiczny 1

Wskaźnik pn. liczba uczestników szkoleń z zakresu otwierania własnej
działalności gospodarczej w przypadku Inkubatora Przedsiębiorczości
utrzymuje się na tym samym poziomie. Powiatowy Urząd Pracy w roku
2020 nie przeprowadził szkoleń z zakresu otwierania własnej działalności
gospodarczej. Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w roku 2019 wyniosła 143, w roku 2020 zmalała do 119
(ok. 17%). W roku 2020 PUP głównie prowadził działania związane
z udzielaniem dotacji dla przedsiębiorców w ramach środków
przeciwdziałania COVID-19.
Większość powyższych wskaźników realizacji Celu strategicznego 2, mimo
wprowadzenia stanu epidemicznego i związanych z tym zadań dla PUP,
świadczy o utrzymywaniu się rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
na stałym poziomie. Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego
o znikomym udziale dochodów pochodzących z podatków dysponuje, poza
finansowaniem
zewnętrznym,
słabymi
możliwościami
wspierania
przedsiębiorczości. Analizując stopień realizacji celów strategicznych
priorytetu 1 – Gospodarka należy uznać, że instytucje otoczenia biznesu
będące jednostkami Powiatu, tj. Powiatowy Urząd Pracy oraz Inkubator
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (100% udziału Powiatu) podejmują działania
mające na celu lokalny rozwój gospodarczy oraz aktywizację zawodową.

2) Priorytet 2 - Usługi społeczne – Racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby.
W ramach realizacji Priorytetu 2 prowadzone są działania mające na celu
podnoszenie jakości funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, a także
na poprawę warunków edukacyjnych poprzez modernizację placówek oświatowych
przy współudziale środków zewnętrznych. Głównym zamierzeniem realizacji tego priorytetu
jest stworzenie dobrych warunków bytowych na ternie powiatu poprzez rozwój usług
społecznych, zapewnienie bezpieczeństwa, dostęp do edukacji, kultury oraz wypoczynku
i rekreacji.
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Ważnym celem działań każdego samorządu jest także dbanie o zdrowie społeczności
lokalnej poprzez realizację programów profilaktyki zdrowotnej i zaopatrywanie szpitala
w specjalistyczny sprzęt. Realizację celów strategicznych w ramach Priorytetu 2 obrazuje
poniższa tabela.
Tabela 34. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 2.
Usługi społeczne – Racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby
Cel strategiczny 3
Podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa
publicznego
i społecznego

W Powiecie Tarnogórskim współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo publiczne jest na dobrym poziomie. Liczby
przestępstw na 1000 mieszkańców utrzymuje się na poziomie roku 2019,
podobnie liczba projektów i inicjatyw realizowanych wspólnie
z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Celem
wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego w roku 2020 zostały
przekazane środki na zakup urządzeń służących do przesiewowych
badań stanu trzeźwości kierowców oraz na zapewnienie wsparcia
i pomocy psychologicznej osobom będących ofiarami przemocy.
Usługi społeczne świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie są na wysokim poziomie a wskaźniki utrzymują się na poziomie
roku 2019. PCPR podejmuje wszelkie działania mające na celu wzrost
jakości świadczonych usług. Dzięki inicjatywom realizowanym
ze środków zewnętrznych możliwa jest aktywizacja społeczna i
zawodowa mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Ważnym
elementem jest również wspieranie rodzin zastępczych, promowanie
rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowanie wszelkich działań
prorodzinnych.
W roku 2020 wzrosła również wielkość nakładów na domy pomocy
społecznej. Wzrost był spowodowany przekazaniem przez Wojewodę
dotacji na przeciwdziałanie COVID-19. W roku 2020 rozpoczęła się także
inwestycja związane z termomodernizacja DPS Przyjaźń.

W roku szkolnym 2019/2020 w Powiecie Tarnogórskim utworzono
9 nowych kierunków kształcenia: Wieloprofilowy Zespół Szkół - technik
Dostosowanie oferty
administracji, technik BHP, technik automatyk, technik elektryk, technik
kształcenia zawodowego
przemysłu
metalurgicznego,
Zespół
Szkół
Technicznych
do potrzeb lokalnego rynku
i Ogólnokształcących - technik programista, Zespół Szkół Chemicznopracy
Medycznych i Ogólnokształcących - technik weterynarii, Centrum
Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - technik rachunkowości, Zespół Szkół
Techniczno-Usługowych - mechanik pojazdów kolejowych.
Cel strategiczny 4

Duże nakłady środków finansowych w 2020 roku przeznaczono
na modernizację i rozbudowę obiektów edukacyjnych Rozpoczęto m.in.
termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Poza tym wykonano renowację elewacji w II LO im. S. Staszica, wymianę
okien w Zespole Szkół Chemiczno-medycznych i Ogólnokształcących
oraz przeprowadzono remont sanitariatów w Zespole Szkół Artystyczno-
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Projektowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz
w II LO.
Ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego, nauka w szkołach
odbywała się w trybie zdalnym. Szkoły kontynuowały, w rygorze
sanitarnym, projekty realizowane ze środków zewnętrznych. W związku
z tym liczba zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych nieznacznie spadał.
W roku 2020 kontynuowany był projekt Powiatowej Akademia Sukcesu
Ucznia Szkoły Zawodowej w zakresie doposażenia pracowni praktycznej
nauki zawodu w szkołach biorących udział w projekcie. Dzięki temu
wielkość nakładów przeznaczonych na doposażenie pracowni jest
utrzymana na podobnym poziomie w stosunku do roku 2019.
Cel strategiczny 5

Jakość usług
podnoszona.

medycznych

w

Powiecie

Tarnogórskim

stale

jest

Podniesienie, jakości
i zwiększenie dostępności W 2020 roku w WSP S.A. był prowadzony jeden projekt w zakresie
usług medycznych
profilaktyki zdrowotnej pn.: Profilaktyka raka jelita grubego, w ramach
którego
przeprowadzono
104
badań
kolonoskopowych
oraz
przeprowadzono prozdrowotne działania informacyjno-edukacyjne.
W roku 2020 zostały również przeznaczone środki w wysokości
ok. 1 249 000 zł na zwiększenie potencjału medycznego oraz
diagnostyczno-leczniczego. Środki te pochodziły z dotacji UE, darowizn
oraz środków własnych Szpitala. Ze środków zakupiono m.in. urządzenie
do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, respiratory, kardiomonitor,
videolaryngoskop, środki ochrony osobistej, aparat RTG. W ramach
dotacji gmin powiatu Tarnogórskiego oraz środków Powiatu został
zakupiony ambulans. W roku 2020 otrzymano również środki
w wysokości 3 mln. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na zakup aparatu RTG z ramieniem C. Zakup będzie realizowany w 2021
roku.
Cel strategiczny 6
Integrowanie aktywności
kulturalnych

Cel strategiczny 7
Doskonalenie jakości
i poprawa sprawności
zarządzania powiatem

Liczba imprez kulturalnych, projektów realizowanych wspólnie
z animatorami tarnogórskiej działalności kulturalnej, jak również wielkość
nakładów przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu
kultury spadła, co spowodowane było wprowadzeniem stanu
epidemicznego i tym samym zamknięciem instytucji kultury (Centrum
Kultury Śląskiej, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury),
Powiat Tarnogórski, mimo ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu
ze względu na sytuacje epidemiczną, dokłada wszelkich starań, aby
jakość świadczonych usług dla mieszkańców była na wysokim poziomie.
W roku 2020 142 000 zł zostało przeznaczone doposażenie w urzędu
w nowy sprzęt komputerowy.
W roku 2020 zdecydowanie mniej odbyło się szkoleń dla pracowników
z zakresu administracji publicznej (2019 r. – 97, 2020 r. – 24),
na co niewątpliwie miał wpływ stan pandemii Covid-19.
Biorąc pod uwagę zadania w zakresie geodezji oraz budownictwa,
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podobnie jak w latach poprzednich, również w roku 2020 można
zaobserwować wzrost zainteresowania terenem powiatu tarnogórskiego
w zakresie obrotu nieruchomościami. Zarówno Wydział Geodezji, jak
również Wydział Budownictwa i Architektury wykazały wzrost wskaźników
w zakresie swoich zadań. Pozostałe wskaźniki w zakresie działalności
urzędu utrzymują się na stałym poziomie lub notuje się niewielkie
odchylenia.

3)

Priorytet 3 – Komunikacja – Poprawić funkcjonalność

W roku 2020 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podejmował działania, których celem
była poprawa infrastruktury komunikacyjnej. W roku 2020 ok. 4 844 000 zł zostało
pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje 2 zadań – Rozbudowa
ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach oraz przebudowa pasa drogowego DP
3210S i 3207S ul. Główna w Zendku.
Tabela 35. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 3.
Komunikacja – Poprawić funkcjonalność
W roku 2020 wyremontowano 6,596 km dróg powiatowych (2019 r. – 5,818
km). W ramach tego zadnia zostały wykonane następujące zadania:
Posiadanie dobrych
Przebudowa drogi 3200S ul. Wyzwolenia w m. Ossy – 400 mb, modernizacja
połączeń komunikacyjnych
nawierzchni jezdni z odbudową poboczy drogi powiatowej nr 3250S
ul. Koszęcińskiej w Kaletach – 615mb, modernizacja nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 2352S ul. Ks. Drozdka w Kaletach – 275mb, modernizacja
nawierzchni jezdni wraz z odbudową podbudowy oraz poboczy drogi
powiatowej nr 3248S ul. Kaletańskiej w Mikołesce – 2 086 mb, modernizacja
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3252S ul. Dworcowej w Miasteczku
Śląskim – 1 120mb, modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej
nr 3235S ul. Tarnogórska w Krupskim Młynie – 600 mb, modernizacja
nawierzchni jezdni drogi powiatowej 3218S ul. Dworcowa w Laryszowie – 1500
mb. Przy okazji remontów zostało również wybudowane 1,650 km ścieżek
rowerowych (Ossy, Laryszów).
Cel strategiczny 8

Wzrost wskaźnik świadczy o stałej poprawie funkcjonalności oraz dążenie
do jak najlepszej komunikacji z aglomeracją. Niewątpliwie zadanie to jest
jednym z ważniejszych priorytetów ze względu na fakt migracji ludności i chęci
osiedlania się na terenie powiatu tarnogórskiego.

4) Priorytet 4 ponadregionalną.

Turystyka

i

rekreacja

–

Zdobyć

znaczącą

pozycję

Rok 2020, w zakresie priorytetu 4, był specyficzny ze względu na wprowadzenie
stanu epidemicznego oraz zamknięcie lub nałożenie obostrzeń na instytucje kultury,
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zaplecze noclegowe oraz inne podmioty prowadzące działalność turystyczną. Teren powiatu
tarnogórskiego postrzegany jest jako miejsce przyjazne do uprawiania turystyki pieszej
i rowerowej. Niewątpliwie na atrakcyjność oferty rekreacyjnej wpływa również zbiornik NakłaChechło, który zarówno latem, jak i zimą przyciąga amatorów kąpieli i rekreacji sportowej.
Tabela 36. Realizacja celów strategicznych Priorytetu 4.
Turystyka i rekreacja – Zdobyć znaczącą pozycję ponadregionalną
Cel strategiczny 9
Stworzenie nowoczesnej oferty
turystycznej
Cel strategiczny 10
Poprawa atrakcyjności oferty
rekreacyjnej

W 2020 roku nastąpił spadek liczby turystów na Szlaku Zabytków
Techniki. Liczba obiektów na Szlaku pozostała bez zmian.

W roku 2020 nie przeznaczono żadnych środków finansowych
na rekreację w powiecie. Nie została także przyznana żadna dotacja
na ten cel. Podsumowując realizację wskaźników stwierdza się, iż w roku
2020 Powiat Tarnogórski nie realizował Celu strategicznego 10. Biorąc
jednak pod uwagę turystyczną atrakcyjność powiatu tarnogórskiego
należy uznać, że mimo braku środków na ten cel, pozycja powiatu
tarnogórskie na rynku ponadregionalnym jest stale wzmacniana.

W Strategii Rozwoju Powiatu zostały również określone 3 cele horyzontalne:
1)
Skuteczna promocja.
2)
Współpraca wielopodmiotowa.
3)
Poprawa warunków ekologicznych.
Ze względu na specyfikę roku 2020 wszelkie działania związane z realizacją celów
horyzontalnych były ograniczone. W roku 2020 wskaźniki monitorujące skuteczna promocję
były na niższym poziomie w stosunku do roku 2019. Opublikowano mniej artykułów
i informacji oraz nie podejmowano inicjatyw wspólnie z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi celem promocji Powiatu. Na bieżąco publikowane były materiały na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych informujące o wszelkich inicjatywach
podejmowanych na rzecz powiatu.
Ważnym elementem współpracy wielopodmiotowej jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi. Od wielu lat współpraca ta oceniana jest pozytywnie. Powiat co roku
podejmuje różne inicjatywy z organizacjami pozarządowymi, zarówno poprzez organizacje
otwartych konkursów ofert, jak również promowanie organizacji czy też bezpośrednie
podejmowanie inicjatyw. W roku 2020 o 62 % spadła liczba projektów i inicjatyw
podejmowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W roku 2020 została zakończona
kadencja Powiatowej Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada zostaje utworzona
na wniosek i z inicjatywy organizacji pozarządowych.
Poza współpracą z organizacjami pozarządowymi, władze powiatu podejmują również
współpracę z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami, innymi gminami
oraz mieszkańcami poprzez inicjatywę budżetu partycypacyjnego.
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Jeżeli chodzi o poprawę warunków ekologicznych w 2020 roku w powiecie wskaźniki
dotyczące inicjatyw proekologicznych utrzymane były na poziomie roku 2019, natomiast
więcej środków przeznaczono na zachowanie bioróżnorodności.

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, Są to obiekty znane
i kojarzone z powiatem tarnogórskim od lat i mają znaczenie co najmniej regionalne. Należą
do nich: 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.
Ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego związanego z COVID-19,
nastąpiły znaczne ograniczenia związane z działalnością turystyczną. Wprowadzone
obostrzenia nakładały zamknięcie wszelkich instytucji z branży turystycznej
i okołoturystycznej. Dotyczyło to również obiektów wpisanych, jako kluczowe produkty
turystyczne powiatu. Przez kilka miesięcy w roku 2020 obiekty te nie świadczyły usług
i pozostawały niedostępne dla odwiedzających. Niewątpliwie przełożyło się to na ich
kondycje finansową. Na skutek obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa
Kopalnia Zabytkowa i Sztolnia "Czarnego Pstrąga" najpierw zostały zamknięte dla ruchu
turystycznego, a następnie ze względu na normy sanitarne nastąpił spadek liczby
zwiedzających o ok. 75% w stosunku do roku 2019. Podobną sytuację obserwujemy również
w innych obiektach. Zmniejszenie ruchu turystycznego w ww. obiektach spowodowany był
również zamknięciem szkół i tym samym brakiem lub ograniczeniem ilości wycieczek
szkolnych.
Znaczny wpływ na utrzymanie pozycji na rynku turystycznym ma organizowane przez
województwo śląskie corocznej Industriady tj. Święta Zabytków Techniki. 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
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w Radzionkowie, Zabytkowa Stacja Wodociągowa ZAWADA w Karchowicach. W roku 2020
Industriada była imprezą jednodniową z ograniczeniami związanymi z reżimem sanitarnym,
bez imprez masowych. Była to okazja do promocji obiektów znajdujących się na terenie
powiatu tarnogórskiego.
Biorąc pod uwagę walory turystyczne powiatu należy również zwrócić uwagę
na bogatą ofertę produktów turystycznych skierowanych do odbiorców zainteresowanych
konkretnym segmentem. Należą do nich produkty i obiekty zabytkowe, przyrodniczo-cenne,
sportowo-rekreacyjne, sakralne. W powiecie obserwuje się wzrost zainteresowania
produktami wyspecjalizowanymi. Znaczenie ma tutaj też rozwój turystki weekendowej,
rowerowej oraz pieszej. Na terenie powiatu obserwuje się coraz więcej zorganizowanych
grup rowerowych, których celem jest zwiedzanie obiektów czy tez udział w orgaznizowanych
imprezach. Ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcie wszelkich instytucji oraz galerii
handlowych, spowodowały zmianę preferencji w wyborze wypoczynku, na terenie powiatu
tarnogórskiego obserwujemy wzrost liczby turystów korzystających z walorów przyrodniczych
regionu.
W roku 2020 cele strategiczne określone w Strategii były realizowane
w ograniczonym zakresie. Działalność produktów turystycznych wskazanych w Strategii oraz
ich pozycja rynkowa została zachwiana. Obiekty zaliczane do kluczowych produktów
turystycznych odnotowały znaczny spadek odwiedzających, w tym zorganizowanych
wycieczek szkolnych co wpłynęło na ograniczenie ruchu turystycznego w tych obiektach.
Mimo tego, na terenie powiatu obserwuje się wzrost turystów korzystających z walorów
przyrodniczych, rozwój turystki pieszej, rowerowej oraz działania związane
z pielęgnowaniem tradycji. Podobnie do lat ubiegłych wzmocnienia ze strony gmin lub innych
podmiotów z rynku turystycznego wymagają działania związane z dopracowaniem ofert
wyspecjalizowanych produktów turystycznych skierowanych dla zainteresowanych
pasjonatów.
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
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rynku pracy.
3) Promocja i upowszechnianie oferty tarnogórskich szkół zawodowych.
Analizując wskaźniki rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Tarnogórskim
za rok szkolny 2019/2020 oraz porównując dane z lat poprzednich można zaobserwować
następujące tendencje:
a) w odniesieniu do celu strategicznego 1 - podniesienie jakości nauczania w szkołach
zawodowych powiatu tarnogórskiego w roku szkolnym 2019/2020 obserwujemy:
-

wzrost liczby zmodernizowanych / unowocześnionych pracowni praktycznej nauki
zawodu o ponad 76% względem roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu
realizacji projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej,

-

ponad 36% wzrost liczby zajęć wyrównawczych i dodatkowych w zakresie
przedmiotów zawodowych i ogólnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,

-

wzrost liczby uczniów przyjętych na poszczególne kierunki kształcenia o 81%,
co wynika z reformy sytemu oświaty oraz utworzenia dla większości kierunków
kształcenia co najmniej podwójnych oddziałów w trybie po podstawówce
i po gimnazjum,

-

o ponad 17% wzrosła liczba kursów, szkoleń wyjazdów studyjnych, praktyk i staży
zarówno dla nauczycieli,

zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 kształtowała się
na poziomie 70%, w roku szkolnym 2018/2019 kształtowała się na poziomie 75%,
a roku szkolnym 2019/2020 wynosi ok. 61,2%, egzaminy maturalne w szkołach
zawodowych kształtują się na niezmienionym poziomie 75% - wprowadzone w roku
szkolnym 2019/2020 obostrzenia związane z pandemią oraz nauczanie zdalne miało
negatywny wpływ na zdawalność egzaminów zawodowych względem lat ubiegłych,
z kolei z danych wynika, że nie wpłynęło na zdawalność matur.
b) w odniesieniu do celu strategicznego 2 - Dostosowanie oferty kształcenia szkół
zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy:
-

-

w roku szkolnym 2019/2020 ponad 25% wzrosła liczby uczniów, którzy odbyli praktyki
lub staże u lokalnych, regionalnych lub zagranicznych pracodawców,
co prawdopodobnie wynika z realizacji projektu Powiatowa Akademia Sukcesu
Ucznia Szkoły Zawodowej, w ramach którego uczniowie mieli możliwość odbycia
dodatkowych praktyk i staży,

-

o 14% względem roku ubiegłego i aż o ponad 560% względem roku bazowego
tj. 2016/2017 wzrosła liczba szkoleń i kursów dających dodatkowe uprawnienia
dla uczniów i nauczycieli, co również wynika z realizacji projektu Powiatowa
Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej,

-

o 13% wzrosła liczba godzin doradztwa grupowego i indywidualnego dla uczniów
i nauczycieli szkół zawodowych, co również wynika z realizacji projektu Powiatowa
Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

-

o ponad 57% spadła z kolei liczba targów pracy i targów edukacyjnych, w których
uczestniczyły szkoły, co najprawdopodobniej wynika z zawieszenia zajęć
w placówkach edukacyjnych w związku z pandemią oraz wprowadzeniem szeregu
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obostrzeń związanych z odwołaniem wielu imprez oraz zakazem gromadzenia się
w większych skupiskach,
- z 145 do 2317 wrosła liczba osób poddanych edukacji e- learningowej i edukacji
na odległość, powodując skok wskaźnika o niemal 1500%, ponad 30% wzrosła liczba
rodziców kontaktujących się elektronicznie ze szkołą, co również jest efektem
trwającej nadal pandemii.
c) w odniesieniu do trzeciego celu strategicznego - promocji i upowszechniania oferty
tarnogórskich szkół zawodowych:
ponad 43% wzrosła liczba ofert kształcenia udostępniona online,
ponad 22% wzrosła liczba kampanii promocyjnych w prasie i mediach
społecznościowych, obydwa powyższe wzrosty wynikają z wprowadzenia obostrzeń
dot. zakazu gromadzenia się, który uniemożliwił promocję oferty szkół zawodowych
w dotychczasowym zakresie podczas organizowanych dni otwartych oraz innych tego
typu wydarzeń.
Podsumowując wyżej przytoczone dane można zauważyć, że na przestrzeni
ubiegłego roku szkolnego w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Tarnogórskim zaszły
ogromne zmiany. Ze względu na wdrożoną reformę sytemu edukacji oraz utworzenie
dla większości kierunków kształcenia co najmniej podwójnych oddziałów w trybie
po podstawówce i po gimnazjum liczba uczniów przyjętych na poszczególne kierunki
kształcenia wzrosła o 81% względem roku szkolnego 2018/2019.
-

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,
zarównodla 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”.
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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.
Cele strategiczne określone w Strategii były na bieżąco realizowane w 2020 roku.
W roku 2020 w jednostkach prowadzących działalność kulturalną realizowane były
działania mające na celu przygotowanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze poprzez
organizację programów, zajęć i kółek zainteresowań z zakresu edukacji kulturalnej
i artystycznej dla dzieci i młodzieży. Niestety z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 oferta
wydarzeń kulturalnych była ograniczona i przeniosła się do sieci W powiecie tarnogórskim
obserwujemy spadek liczby wydarzeń i imprez kulturalnych. W gminach powiatu
tarnogórskiego również wszelkie imprezy były ograniczone.
Ważną instytucją, która pomagała 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 2020 Centrum zorganizowało tylko niewielką część zaplanowanych
przedsięwzięć.
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 2020 roku Zarząd Powiatu zebrał się na 74 posiedzeniach i po raz pierwszy
obradował w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
podczas których podjął 323 uchwały oraz 335 stanowisk.
Szczegółowa informacja o podjętych uchwałach znajduje się w rejestrze uchwał
prowadzonym przez Wydział Administracji i Zarządzania, ponadto uchwały publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Tabela 37. Zestawienie dot. pracy Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Wyszczególnienie

2019

2020

Posiedzenia Zarządu Powiatu

76

74

Podjęte stanowiska

371

335

Podjęte uchwały

475

323

922

732

Razem
Opracowanie własne
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Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach. Siedziby Starostwa Powiatowego mieszczą się w 3 budynkach
zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Budynek główny przy ul. Karłuszowiec 5
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, Biuro ds. Kultury, Promocji
i Sportu, Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru
oraz punkt zamiejscowy Biura Paszportowego.
Budynek przy ul. Sienkiewicza 16 – Centrum Usług Społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna oraz wydziały Starostwa takie
jak: Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro
Bezpieczeństwa Publicznego, Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Budynek przy ul. Mickiewicza 41
Wydział Geodezji,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
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Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na dzień
31 grudnia 2020 r. wyniósł 216 osób (w 2019r. - 218 osób), w tym 150 kobiet oraz
66 mężczyzn. Kobiety stanowią 69,44% wszystkich zatrudnionych. Na stanowiskach
urzędniczych pracuje 181 pracowników.
Tabela 38. Stan zatrudnienia.
2019r.

2020r.

Wyszczególnienie

ogółem

w tym kobiet

ogółem

w tym kobiet

Zarząd Powiatu,
Skarbnik Powiatu

5

1

5

1

Stanowiska kierownicze
urzędnicze

31

21

33

22

Główni specjaliści

29

15

28

15

Starsi inspektorzy

33

29

42

36

Inspektorzy

59

45

52

39

Podinspektorzy

27

24

23

21

Pozostałe stanowiska urzędnicze

4

3

3

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

30

14

30

14

(oraz stanowiska, na których nawiązanie
stosunku pracy następuje w ramach prac
interwencyjnych)

Opracowanie własne

Tabela 39. Liczba pracowników z podziałem na przedziały wiekowe.
przedział wiekowy

2019 rok

2020 rok

25 – 29 lat

11

7

30 – 39 lat

56

54

40 – 49 lat

91

92

powyżej 50 roku życia

60

63

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.
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Tabela 40. Kwalifikacje zawodowe pracowników.
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

wykształcenie wyższe

179

180

staż pracy co najmniej
15 lat ogółem

158

168

Opracowanie własne

W 2020 roku pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc
w kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych. W ubiegłym roku pracownikom
wydano 90 skierowań na szkolenia, kursy czy też warsztaty podnoszące kwalifikacje
zawodowe oraz 4 pracownikom dofinansowano studia podyplomowe.
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 2020 roku w Starostwie funkcjonowały następujące komórki
organizacyjne:
1) Audytor wewnętrzny,
2) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego,
3) Biuro Kadr,
4) Biuro Rady Powiatu,
5) Biuro ds. Kultury, Promocji i Sportu,
6) Geolog Powiatowy,
7) Inspektor Ochrony Danych,
8) Powiatowy Konserwator Zabytków,
9) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
10) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
11) Wydział Administracji i Zarządzania,
12) Wydział Budownictwa i Architektury,
13) Wydział Budżetu,
14) Wydział Finansowo-Księgowy,
15) Wydział Edukacji,
16) Wydział Gospodarczy,
17) Wydział Geodezji,
18) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
19) Wydział Inwestycji i Drogownictwa,
20) Wydział Komunikacji,
21) Wydział Kontroli,
22) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
23) Wydział Strategii i Rozwoju,
24) Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru,
25) Samodzielne Stanowisko ds. BHP.
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Poszczególne komórki organizacyjne urzędu realizują zadania określone
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Zestawienie sumaryczne wydanych decyzji administracyjnych w latach 2019-2020
przedstawia poniższa tabela. W roku 2020 zauważono spadek wydanych decyzji o 5 660.

Tabela 41. Liczba wydanych decyzji administracyjnych.
Rok 2019

Rok 2020

39 484

33 824

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zakażeń i chorób zakaźnych wywołanych wirusem
Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z dniem
16 marca 2020r. wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy oraz przyjmowania interesantów.
Rozwiązania te wprowadzane Zarządzeniem Starosty Tarnogórskiego były następnie
na przestrzeni całego roku 2020 dostosowane do aktualnie obowiązującej na terenie kraju
sytuacji epidemiologicznej. Ponadto przepisy §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ograniczyły wykonywanie zadań przez urzędy
administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze
publicznym wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Powyższe regulacje prawne wprowadziły znaczne utrudnienia mieszkańcom w zakresie
możliwości załatwiania w urzędzie spraw m.in. z dziedziny administracji architektonicznobudowlanej, ochrony środowiska czy też w zakresie wydawania dokumentów
komunikacyjnych. Zauważono w tych kwestiach nie malejące potrzeby mieszkańców,
co obrazują zestawienia wybranych zadań wykonywanych przez poszczególne komórki
organizacyjne w roku 2019/2020 przedstawione poniżej.
W związku z powyższym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Zarząd Powiatu
w ciągu roku 2020 podejmował decyzje o takiej organizacji pracy urzędu, która pozwalała
im załatwianie swoich spraw w urzędzie tj.:
 przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul.
Karłuszowiec 5, ul. Sienkiewicza 16 oraz ul. Mickiewicza 41 umieszczono zamykaną
na klucz urnę do składania dokumentów/wniosków;
 korespondencja była przyjmowana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
platformy E-PUAP oraz korespondencji pocztowej;


uruchomiono
Komunikacji;

dodatkowe

linie

telefoniczne

dedykowane

klientom

Wydziału
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zorganizowano dodatkowe stanowiska obsługi Wydziału Komunikacji oraz Wydziału
Budownictwa i Architektury tak, aby klienci mogli odbierać swoje dokumenty
bez konieczności wejścia na teren urzędu;
 przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywały się po uprzednim
telefonicznym umówieniu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danej komórki
w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
 wstrzymano przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków.
Na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce FUNKCJONOWANIE
STAROSTWA W CZASIE COVID - 19 klienci urzędu mogli śledzić aktualnie obowiązujące
w poszczególnych komórkach organizacyjnych zasady załatwiania spraw.
Wszystkie wyżej wymienione działania spowodowały, że tutejszy urząd, jako jeden
z nielicznych w kraju prowadził nieprzerwalną obsługę stron i pomimo niedogodności starał
się na bieżąco realizować swoje zadania.
Realizacja zadań przez wybrane do analizy na potrzeby niniejszego raportu komórki
organizacyjne urzędu przedstawia się następująco:

1) Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Budownictwa i Architektury realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W ramach powyższych ustaw m.in. udziela pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów
budowlanych, wydaje decyzje o zmianie pozwoleń na budowę, o przeniesieniu pozwoleń,
przyjmuje zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania
pozwolenia na budowę, na podstawie upoważnienia właściwego ministra udziela zgód
na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, a także udziela zezwoleń
na realizację inwestycji drogowych. Ponadto Wydział zajmuje się przygotowywaniem opinii
dotyczących uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych gmin Powiatu Tarnogórskiego.
Tabela 42. Wybrane zadania Wydziału Budownictwa i Architektury
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

Liczba złożonych wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

2 500

2 931

Liczba wydanych decyzji

2 550

2 932

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

1 031

1 152

Opracowanie własne
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Z powyższego zestawienia wynika, że epidemia COVID-19 nie spowolniła rynku
budowlanego w Powiecie, co więcej widać wyraźny wzrost w liczbie składanych wniosków
w roku 2020.

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.

Funkcjonująca od 2018 roku w Wydziale Geodezji e-usługa, dzięki której interesant
może załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu jest stale rozbudowana. Tym
samym oprócz dostępnego już portalu geodety, portalu komornika, portalu interesanta oraz
portalu mapowego, w roku 2020 poszerzono dostęp do:
 aplikacji intermapa, która służy do wymiany danych pomiędzy wykonawcą
geodezyjnym, a Wydziałem Geodezji
oraz


portalu narada koordynacyjna - e-usługa, dzięki której dokonuje się uzgodnień
dotyczących usytuowania uzbrojenia podziemnego na gruncie, pomiędzy
projektantami,
przedstawicielami
branż
gospodarczych,
Wydziałem
Budownictwa
i Architektury i Wydziałem Geodezji.

Wybrane zadania Wydziału Geodezji przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 43. Wybrane zadania Wydziału Geodezji.
Ilość spraw
Wyszczególnienie
liczba wydanych decyzji administracyjnych

2019
45

2020
30

liczba wydanych zaświadczeń

422

433

liczba przyjętych operatów geodezyjnych

3 514

3 882

liczba wprowadzonych zmian do Ewidencji Gruntów i

16 337

11 421

15 336

24 387

Budynków
zrealizowane zamówienia na materiały geodezyjne
i kartograficzne w tym:



wypisy

6 960

14 087



wyrysy

3 389

456

423

446

uzgodnione projekty sytuowania sieci uzbrojenia
terenu
Opracowanie własne

3)

Wydział Komunikacji

Jednym z głównych zadań prowadzonych przez powiaty jest zadanie związane
z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, które w tutejszym urzędzie realizuje
Wydział Komunikacji. W wydziale tym prowadzi się także rejestr przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania
związane
z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy.
Tabela 44. Wybrane zadania Wydziału Komunikacji
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych

18 691

14 820

Liczba wydanych praw jazdy

3 791

3 109

Liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec roku

116 786

121 217

Liczba kontroli stacji diagnostycznych

23

10

Liczba kontroli ośrodków szkolenia kierowców

21

10

Opracowanie własne

Z powyższych danych można wywnioskować, że wprowadzane na przestrzeni roku
liczne obostrzenia dotyczące możliwości osobistego załatwiania spraw przez mieszkańców
urzędzie, znacznie wpłynęło na liczbę załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji.
Oprócz zadań związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy w powiecie wydano:
 33 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób,
 342 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
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 10 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 5 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób samochodem osobowym,
 58 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy
 3 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób,
 229 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Zadaniami tymi zajmował się Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

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.
Zestawienie wybranych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 45. Sprawy ogółem/zakończone decyzją lub innym orzeczeniem Starosty
Tarnogórskiego.
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

Gospodarka wodna

25

12

Udostępnienie informacji o środowisku

23

25

Zgłoszenia instalacji niewymagające pozwolenia

75

35

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

1

9

Zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów

13

45

1 673

1 690

Usunięcie drzew i krzewów

142

116

Wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej

490

617

Uzgodnienia warunków zabudowy

188

176

Wpis do rejestru zwierząt (CITES)

43

49

Wydanie kart wędkarskich

166

175

1

3

Nadzór nad lasami

Wydanie kart łowiectwa podwodnego

W roku 2020 opracowano raport z realizacji Programu ochrony środowiska Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024, którego podstawowym
założeniem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed
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degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego,
w tym zakresie prawa. Szczegółowe informacje dotyczące raportu zawarte są w załączniku
do uchwały nr 152/810/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego Raportu z wykonania „Programu
Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku
2024” za lata 2018-2019 dostępnej na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce uchwały
Zarządu Powiatu.
Niniejszy raport obejmuje realizację założonych zadań za okres 2018-2019, przybliża
on osiągnięcie celów i priorytetów wyznaczonych dla poszczególnych komponentów
środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano znaczną część zadań założonych
do realizacji w harmonogramie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego,
m.in.:
 zmniejszono emisje zanieczyszczeń pyłowych
pomiarowym Tarnowskie Góry przy ul. Litewskiej,

(pyłu

PM10)

na

stanowisku

 dzięki prowadzeniu w Starostwie Powiatowym procedur administracyjnych
i wydawaniu stosownych decyzji w zakresie pozwoleń na emisję nastąpił również
znaczny spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych w stosunku do 2017 r.,
 poprzez realizację działań w sektorze wód powierzchniowych i podziemnych
oraz w gospodarce wodno-ściekowej w 2019 r. nastąpił wzrost objętości ścieków
oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia, wzrosła liczba ludności
korzystającej z oczyszczalni ścieków, a także ludności korzystającej z oczyszczalni
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów,
 zmalało natomiast roczne zużycie wody w powiecie, w przeliczeniu na mieszkańca,
 poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w gminach
na przełomie lat 2014-2019 wzrosła jej długość o 103,7 km,
 nastąpił blisko dwukrotny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
w stosunku do 2014 r., niemniej jednak należy zaznaczyć, iż w strumieniu
powstających odpadów w 2019 r. blisko 44% stanowią odpady segregowane.
Nastąpił znaczący wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie w stosunku,
do 2014 r., który wyniósł blisko 29%.
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 2020 roku do Starostwa
Powiatowego wpłynęło 161 wniosków o udzielenie informacji publicznej (108 w 2019r.).
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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 do końca 2020 roku
był przetarg nieograniczony.
W 2020 roku w tym trybie udzielono 26 zamówień na łączną wartość 12 248 327,94zł.
Dla porównania w roku 2019 w tym trybie udzielono 19 zamówień na łączną wartość
7 654 296,87 zł.
Tabela 46. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
l.p.

1.

Tytuł postępowania
Usługa pełnienia funkcji Inwestora
Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z
kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach
realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku
byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego

Ilość
złożonych
ofert

Cena brutto
najkorzystniejszej
oferty w zł

1

429 470

i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"
2.

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół
Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących, 42600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26- Etap 1

6

637 774

3.

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Brynku przy ul. Park
2

3

119 237

7

40 590

3 - na
część A

część A: 59 817

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji szkoły Zespołu Szkół BudowlanoArchitektonicznych
w Tarnowskich Górach

5.

Zakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych
stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej
nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa
Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej - część
A (urządzenia multimedialne) i C (kserokopiarki)

6.

Zakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych
stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej
nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa
Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej - część
B (drukarki 3D)

2 – na
część C

część C: 19 348

4

40 715

4

506 177

6

14 500

Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im.
7.

8.

S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1
- ETAP 1
Nadzór inwestorski na realizacją projektu pn.
"Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im.
S. Staszica
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w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 1"

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji ścian
fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

2

27 416

10.

Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego
Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach - dokumentacja
projektowa

4

35 500

11.

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach, ul. Sienkiewicza 23

17

3 177 070

12.

Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego
nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.:
"Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach, ul. Sienkiewicza 23"

7

49 815

13.

Zakup i dostawa kserokopiarek i innych urządzeń
wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie
pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach
projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły
Zawodowej

6

32 451

14.

Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza
żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I

2

101 998

3

172 200

15.

Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno Projektowych w Tarnowskich Górach od strony
ul. Ogrodowej

16.

Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na
drogach powiatowych na terenie powiatu
tarnogórskiego

2

520 757

17.

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji
hydrantowej w budynku Zespołu Szkół ChemicznoMedycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach

2

30 000

18.

Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego
nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul.
Włoska 24”

5

43 050

2

750 832

8

2 692 641

19.

Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów
tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego
oraz odbiór
i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

20.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy
Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul.
Włoska 24
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Zakup aparatu RTG (analogowy) typu „telekomando”

21.

w ramach zadania pn. „Wsparcie działań
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

1

645 840

w Tarnowskich Górach związanych z
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się,
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”
22.

Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle
Śląskim

2

1 498 654

23.

Izolacja ścian fundamentowych w budynku
warsztatów Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki
17 – I etap

6

189 213

24.

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.
"Remont wieży zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle
Śląskim"

4

30 750

5

367 130

8

15 375

Świadczenie usługi ochrony mienia w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie
25.

26.

i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli
składowania odpadów na terenie nieruchomości po
Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w
Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2021r.
Rozbiórka budynków gospodarczych przy Domu
Pomocy Społecznej w Łubiu - dokumentacja
projektowa
Razem

12 248 327
Opracowanie własne

Więcej informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostępnych
jest na stronie www.bip.tarnogorski.pl w zakładce zamówienia publiczne.
W 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpłynęło 68 840 sztuk
pism (70 206 w 2019r.). Korespondencji wychodzącej odnotowano natomiast 44 382 sztuk
(42 804 w 2019r.). Koszt usług pocztowych w ubiegłym roku zamknął się kwotą 379 270,82
zł.
W raportowanym okresie do Starostwa Powiatowego wpłynęło 9 skarg, 4 wnioski
i 2 petycje.
W 2020 roku Powiat Tarnogórski zawarł 418 umów oraz 53 porozumienia 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, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających
na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
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obywatelskiego oraz 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. Od roku 2019 działalność punktów
została rozszerzona o poradnictwo obywatelskie, a od 2020 roku o mediację. W ubiegłym
roku porady prawne były udzielane w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
w następujących lokalizacjach:


Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5,



Kamieniec, ul. Tarnogórska 4a,




Radzionków, ul. Jana Pawła II 2,
Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 17

W/w punkty obsługiwane były przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby
Adwokackiej w Katowicach.






Tworóg, ul. Zamkowa 16 - punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Pomocy
Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”, ul. Słowackiego 1, 42-600 Tarnowskie
Góry
Świerklaniec, ul. Oświęcimska 7 - punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie
Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON”, ul. Słowackiego 1, 42-600
Tarnowskie Góry
Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 - punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, ul. Raciborska 48 lok. 2, 40- 074
Katowice

W 2020 roku z nieodpłatnej porady prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
skorzystało 1 099 osób i ich liczba zmniejszyła się o 30,96% w stosunku do roku 2019
(1 592). Na powyższe wpływ miał wprowadzony stan epidemii, w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju oraz zmiana formy udzielanych
porad z osobistego na teleporady.

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 2020 roku z powiatowego
zasobu nieruchomości wynajmowano 59 lokali.
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Tabela 47. Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych oraz pozyskane z tego tytułu
dochody oraz wydatki poniesione na lokale

Budynek

Ilość lokali

Wydatki - remonty, awarie,
zaliczki (fundusz
remontowy, eksploatacyjny,
wynagrodzenie dla
Zarządcy) - rok 2020

Zestawienie wpłat
najemców Powiatu
Tarnogórskiego rok 2020 (CZYNSZE)

Główna 2

2 lokale

1 845 zł

11 706 zł

Parkowa 2

2 lokale

19 769 zł

13 763 zł

Parkowa 3

6 lokali

10631 zł

21 240 zł

Powstańców 2bWspólnota
Mieszkaniowa

2 lokale (1 lokal
zwolniony z opłat
czynszowych)

8 035 zł

6 879 zł7

Powstańców 2cWspólnota
Mieszkaniowa

4 lokali

21 467zł

22 569 zł

61 749 zł

76 160 zł

razem
Nakło Śląskie

16 lokali

Opolska 26a

5 lokali

Opolska 26b

4 lokale

27 238zł

22 424 zł

Opolska 28

2 lokale

0

13 653 zł

razem Tarnowskie
Góry

11 lokali

27 238 zł

63 783 zł

Sikorskiego 7bWspólnota
Mieszkaniowa

3 lokale

5 115 zł

8 614 zł

Nałkowskiej 2

2 lokale

0

7 618 zł

razem Radzionków

5 lokali

5 115zł

16 233 zł

Park 1

budynek
jednorodzinny

200 zł

5 338,zł

Park 2

6 lokali

164795

23 809 zł

Park 3

1 lokal kotłownia

0

4 861 zł

Park 5

1 lokal -pałac

0

3 459 zł

Park 6

5 lokali

350 zł

32 099 zł

Park 7

8 lokali

66 735 zł

33 546 zł

Park 9

budynek
jednorodzinny

410,4zł

8 644 zł

Park 10

budynek
jednorodzinny

12 667 zł

8 133 zł

Park 11

2 lokale

8 667 zł

8 481 zł

Park 12

budynek
jednorodzinny

2 397 zł

6 150,13 zł

27 705 zł
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Razem Brynek

27 lokali

Łącznie

59 lokali

256 223 zł

134 524 zł

350 325

290 700

Opracowanie własne

W roku 2020, zgodnie z podjętym stanowiskiem Zarządu Powiatu wykonano
przebudowę i remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Park 2 w Brynku. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmował również podział
mieszkania na dwa niezależne lokale mieszkalne. Wykonawca robót został wybrany
w drodze przetargu, a całkowity koszt remontu wyniósł: 119 237 zł brutto.
W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na podstawie ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych działa Biuro rzeczy znalezionych. W 2020 roku
przekazane zostało łącznie 25 różnych przedmiotów, w tym m.in. telefony komórkowe,
portfele, pieniądze, odzież, rowery, itp.
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.
W kompetencjach Wydziału Gospodarczego leży również wykonywanie orzeczeń
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach dotyczących przepadku na rzecz Powiatu
pojazdów, zatrzymanych w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym, w tym m.in. wycena pojazdów i ich utylizacja, przeprowadzenie
postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu kosztów holowania oraz
przechowywania pojazdów.
Na powiatowy parking strzeżony położony przy Pyskowickiej w Tarnowskich Górach w 2020
roku odholowanych zostało łącznie 68 pojazdów (80 w roku 2019), z czego 52 pojazdy
zostały odebrane z parkingu przez właścicieli. Odnośnie pozostałych 16 złożony został
wniosek do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Powiat w celu wydania orzeczeń o ich
przepadku na rzecz Powiatu Tarnogórskiego.
W oparciu o prawomocne orzeczenia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Powiat
Tarnogórski w 2020 roku został właścicielem 9 pojazdów.
7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział realizuje zadania związane z gospodarowaniem powiatowym zasobem
nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Na poziom dochodów z tytułu
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu składają się wpływy z opłat za
trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z opłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów, wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwały zarząd,
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użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Tabela 48. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państw w latach
2019-2020.
Nazwa

Dochody ogółem

Dochody Skarbu Państwa

Dochody Powiatu
Tarnogórskiego

Rok 2019

4 879 426 zł

3 661 335 zł

1 218 091 zł

Rok 2020

4 841 280 zł

3 330 740 zł

1 510 576 zł

Opracowanie własne

Powiat Tarnogórski w ramach komunalizacji w roku 2019 nabył 103 działki drogowe
o łącznej powierzchni 3,4286 ha. Natomiast w 2020 roku liczba nabytych działek na rzecz
Powiatu Tarnogórskiego na podstawie wydanych decyzji Wojewody Śląskiego wynosi 86,
a ich łączna powierzchnia - 13,1989 ha.
Z uwagi na nierozwiązane kwestie prawne oraz nieuregulowane zobowiązania
finansowe po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
w likwidacji w roku 2020 Starosta Tarnogórski realizujący zadania administracji rządowej
nie miał możliwości podjęcia działań w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwienie
odpadów
wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Brak
ustalenia górnej granicy odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania po byłych
Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach, brak prawomocnego wykreślenia Zakładów
Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na nieuregulowane zobowiązania
finansowe, brak posiadania przez Skarb Państwa – Starostę Tarnogórskiego tytułu
prawnego do nieruchomości należących do osób fizycznych, a na których zalegają odpady
niebezpieczne oraz ze względu na prowadzone postepowanie egzekucyjne – stanowią
przeszkodę w uzyskaniu finansowania kolejnego etapu przedsięwzięcia i zakończenia
oczyszczania skażonego terenu.
Warto w tym miejscu podkreślić, że dla skutecznego i kompleksowego rozwiązania
problemu zalegających odpadów niebezpiecznych konieczne jest wykonanie zadania
polegającego na likwidacji zwałowisk nr 1, 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji
zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie
Góry" w Tarnowskich Górach. Zadanie to obejmuje unieszkodliwienie poprzez dokończenie
składowania w istniejącym składowisku ok. 425 tys. m³ odpadów zalegających
na zwałowiskach oraz usunięcia skażonego gruntu i gruzu po wyburzeniu reszty obiektów
na terenie zakładowym. Do rekultywacji technicznej i biologicznej pozostało 36,5 ha,
z czego 7,38 ha stanowi obszar po wykonaniu zamknięcia Centralnego Składowiska
Odpadów niebezpiecznych.
Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu Skarbu Państwa realizuje
program unieszkodliwiania odpadów w zakresie nieruchomości objętych zrzeczeniem się
prawa użytkowania wieczystego przez Zakłady Chemiczne w likwidacji, natomiast nie jest
prawnie legitymowany do realizacji programu na terenie, do którego nie posiada tytułu
prawego. Brak tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami uniemożliwia Staroście
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Tarnogórskiemu spełnienie podstawowych wymagań do pozyskania środków finansowych
z budżetu państwa lub środków unijnych na kontynuowanie unieszkodliwiania pozostałych
odpadów.
Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach toczy się postępowanie dotyczące
ustalenia górnej granicy odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania Zakładów
Chemicznych w Tarnowskich Górach. Z informacji przekazanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki wynika, że warunkiem przekazania środków pieniężnych na pokrycie
zobowiązań byłych Zakładów Chemicznych jest uprzednie ustalenie górnej granicy
odpowiedzialności w celu uniknięcia sytuacji, w której zostanie zapłacona kwota
przekraczająca zakres finansowej odpowiedzialności Skarbu Państwa.
W roku 2020 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na bieżąco
prowadzono sprawy dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości po byłych Zakładach
Chemicznych "Tarnowskie Góry". W tym celu zawarto następujące umowy z wykonawcami
usług: na prowadzenia przyzakładowej oczyszczalni ścieków, na ochronę i dozoru mienia
oraz prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów, w sprawie
dostaw wody oraz energii elektrycznej czy też w sprawie monitoringu środowiska w rejonie
nieruchomości po Zakładach Chemicznych (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa).
Ponadto w zależności od potrzeb podejmowano na terenie byłych Zakładów
Chemicznych działania polegające na:
 wymianie zużytych urządzeń, elementów i materiałów w przyzakładowej oczyszczalni
ścieków (zakupiono pompę zanurzeniową typu Flyght do odpompowywania odcieków
ze składowiska),
 naprawie ogrodzenia Centralnego Składowiska Odpadów na odcinku ok. 470 m,
 utrzymywaniu dobrego stanu okrywy CSO (koszono trawy i samosiejki, czyszczono
rowy opaskowe oraz usunięto dwa drzewa stwarzające zagrożenie dla osób i mienia).
W 2020 roku Wydział wykonywał dodatkowo obowiązki na podstawie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Na mocy ww. przepisów udzielano przedsiębiorcom pomocy publicznej
polegającej na umorzeniu lub przesunięciu terminu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa.
8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie indywidualnej
ochrony interesów konsumenckich zapewnia Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Prowadzi
on również na wniosek zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające
i interwencyjne, zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia
interesów konsumenckich. W roku 2020 prowadzono 1 728 indywidulnych spraw
mieszkańców. W stosunku do roku poprzedniego liczba świadczonych usług zmniejszyła się
o 23,53 %. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wybranych spraw prowadzonych
przez tą komórkę organizacyjną w 2020 roku.
108

Id: 90CE9DCB-BAA9-417C-9CAE-C1A8F339BB6A. Uchwalony

Strona 108

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

Tabela 49. Wybrane sprawy prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

Porady prawne

2 026

1 668

Wystąpienia podjęte w sporach z przedsiębiorcami na rzecz
poszkodowanych konsumentów w postepowaniach
wyjaśniających i interwencyjnych

134

56

Pozwy i pisma procesowe opracowane w postepowaniach
procesowych wszczynanych z powództwa przed sądem
powszechnym i sądem polubownym

12

3

Sprawy wymagające współdziałania rzecznika z innymi organami
w sporach konsumenckich

51

1

Porada i konsultacja w sprawach reklamacji towarów i usług

57

42

Opracowanie własne

W roku 2020 porady prawne były realizowane przeważnie poprzez konsultacje
pisemne, telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Spośród wszystkich porad prawnych 47 udzielono konsumentom spoza powiatu
tarnogórskiego (min. Bytom, Gliwice Lubliniec, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Zabrze;
Żory, Piotrków Trybunalski, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk), w tym 2 klientom spoza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałych w Niemczech i Anglii.
Porady i pomocy prawnej u rzecznika konsumentów poszukiwały 22 osoby
z roszczeniami wynikającymi z umów zawieranych miedzy osobami fizycznymi. Natomiast
o poradę i konsultację w sprawach reklamacji towarów i usług do rzecznika konsumentów
zwróciło się 42 przedsiębiorców.
9) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiaty zgodnie ze swoimi kompetencjami tworzą na swoim terenie powiatowe
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, które zajmują się wydawaniem, jako organ
I instancji orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
Tabela 50. Wybrane zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wyszczególnienie

2019 rok

2020 rok

Liczba rozpatrzonych wniosków o wydanie
orzeczenia

4826

4718

Liczba wydanych kart parkingowych

1643

1794

Liczba rozpatrzonych wniosków o wydanie
legitymacji

2555

1513

Liczba odbytych posiedzeń komisji orzekających

268

208
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Liczba złożonych odwołań

213

236

(4,41% ogólnej liczby
złożonych wniosków)

(5% ogólnej liczby
złożonych wniosków)

19

16

Liczba członków składów orzekających
Opracowanie własne

W 2020 roku pewne zmiany wprowadziła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Spowodowała ona, że orzeczenia
o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony,
których ważność kończy się w okresie trwania pandemii, zachowują ważność przez cały
czas trwania pandemii + 60 dni po jej odwołaniu. Dotyczy to również korzystania ulg
i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie tych orzeczeń. Jest
to przyczyną nieskładania przez wiele osób (zwłaszcza seniorów) wniosków o „odnowienie”
orzeczenia, a zwłaszcza o wydanie nowej legitymacji dokumentującej, co znalazło
przełożenie w ilości załatwianych spraw.
W 2020 roku Zespół, w dalszym ciągu na mocy zawartego porozumienia
z Powiatem Lublinieckim, zajmował się wydawaniem orzeczeń nie tylko dla mieszkańców
naszego powiatu ale również powiatu lublinieckiego, który proporcjonalnie partycypuje
w kosztach tego zadania. W roku 2020 liczba wniosków o wydanie orzeczenia dla powiatu
lublinieckiego stanowiła 35% wszystkich rozpatrzonych w tym zakresie spraw (2018 r –
34%).

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU

W raportowanym okresie Zarząd Powiatu oprócz uchwał podjętych w 2020 roku
realizował także uchwały podjęte w latach poprzednich.
W 2020 roku Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła 79 uchwał. Przepisy prawa
miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zawarte były
w 9 uchwałach. Poniższa tabela zawiera wykaz aktów prawa miejscowego uchwalonych
w 2020r.
Tabela 51. Akty prawa miejscowego Powiatu Tarnogórskiego z 2020r.
nr uchwały

tytuł uchwały

stopień realizacji

1.

XVI/167/2020

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych oraz prowadzących rodzinne
domy dziecka

Uchwała jest realizowana
na bieżąco

2.

XVII/173/2020

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

Uchwała jest realizowana

lp.
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tytuł uchwały

stopień realizacji

aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

zgodnie z wytycznymi
Rady Powiatu

XVIII/180/2020

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

Uchwała jest realizowana
na bieżąco

XVIII/184/2020

w sprawie zasad i procedur budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Tarnogórskiego

Uchwała realizowana na
bieżąco – szczegóły w
rozdziale: Budżet
partycypacyjny

5.

XIX/192/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat
obowiązujących w 2020 roku za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na obszarze
Powiatu Tarnogórskiego

6.

XXII/216/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Powiatu Tarnogórskiego

XXIV/224/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat
obowiązujących w 2021 roku za usuwanie
pojazdów z drogi i ich przechowywanie w
myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym

8.

XXIV/227/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Tarnogórskiego dla publicznych i
niepublicznych podmiotów oświatowych
prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego

9.

XXVI/240/2020

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
Uchwała realizowana
aptek ogólnodostępnych na terenie
na bieżąco, począwszy od 2021
Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
roku

lp.

3.

4.

7.

nr uchwały

Uchwała jest realizowana
na bieżąco.
Stawki są obowiązujące
począwszy od 2020 roku
Uchwała została zrealizowana
Uchwała jest realizowana
na bieżąco.
Stawki są obowiązujące
począwszy od 2021 roku

Uchwała jest realizowana
na bieżąco

Opracowanie własne

Budżet powiatu, stanowiący podstawę gospodarki finansowej na 2020 rok, przyjęty został
uchwałą nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie budżetu Powiatu
Tarnogórskiego na 2020 rok na sesji w dniu 17 grudnia 2019 roku. Na sesji w tym dniu
podjęto również uchwałę nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028.
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych
w ciągu roku budżetowego Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie 11 uchwałami
podejmowanymi w ciągu całego roku budżetowego oraz podjęła 13 uchwał w sprawie
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028.
Wszystkie uchwały zostały zrealizowane.
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 2020 rok korzystał z tego
uprawnienia celem dostosowania wydatków powiatu do aktualnej sytuacji.
Rada Powiatu uchwałami z dnia 08 lipca 2020 roku zatwierdziła sprawozdanie
finansowe Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok, a także udzieliła absolutorium
dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego
za 2019 rok.
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 52. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego podjętych w 2020r.
Nr uchwały

Tytuł uchwały

Stopień realizacji

XVI/167/2020

w sprawie ustalenia minimalnej wysokości
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Uchwała jest
realizowana na
bieżąco

2.

XVI/170/2020

w sprawie apelu dotyczącego rewitalizacji linii
kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole i
przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego
dla ruchu pasażerskiego pomiędzy Tarnowskimi
Górami a Opolem oraz połączenia linii kolejowej nr
144 z odbudowywaną linią kolejową nr 182
Tarnowskie Góry – Zawiercie

Uchwała została
zrealizowana

3.

XVI/171/2020

w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół
wchodzących w jego skład

Uchwała została
zrealizowana

XVII/172/2020

w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa
powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej w 2019 roku

Uchwała została
zrealizowana

Lp.

1.

4.
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XVII/173/2020

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego
na 2020 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

6.

XVII/178/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady
Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia
skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

7.

XVIII/179/2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach za rok 2019

Uchwała została
zrealizowana

8.

XVIII/180/2020

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

Uchwała realizowana
na bieżąco

9.

XVIII/181/2020

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2020 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

10.

XVIII/184/2020

w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego
Powiatu Tarnogórskiego

Uchwała została
zrealizowana

11.

XVIII/185/2020

w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego
z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Uchwała została
zrealizowana

12.

XVIII/186/2020

w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Uchwała została
zrealizowana

13.

XVIII/187/2020

w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego
za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez
pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

14.

XVIII/188/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady
Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

15.

XVIII/189/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego
na 2020 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

16.

XVIII/190/2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
na 2020 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

5.
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XIX/191/2020

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach
za 2019 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie Powiatu
Tarnogórskiego za okres od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r.

XIX/192/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących
w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków Uchwała realizowana
lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu w trakcie 2020 roku
Tarnogórskiego

19.

XIX/193/2020

u w sprawie przekazania Gminom Powiatu
Tarnogórskiego zadania związanego
z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania
Powiatu

Uchwała realizowana
w trakcie 2020 roku

20.

XIX/194/2020

w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów
pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu
Tarnogórskiego

Uchwała została
zrealizowana

21.

XIX/197/2020

w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół
wchodzących w jego skład

Uchwała została
zrealizowana

22.

XIX/198/2020

w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej
o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym
wchodzącym w skład Zespołu Szkół TechnicznoUsługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

23.

XIX/199/2020

w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie na terenie
powiatu tarnogórskiego powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej

Uchwała została
zrealizowana

24.

XX/202/2020

w sprawie zmiany uchwały nr III/41/2003 Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia
2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody „Orła
i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu

Uchwała została
zrealizowana

25.

XX/203/2020

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2
w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza
6

Uchwała została
zrealizowana

26.

XX/204/2020

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia
nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 6

Uchwała została
zrealizowana

27.

XX/205/2020

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 6

Uchwała została
zrealizowana

XX/206/2020

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1,
Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich
Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Uchwała została
zrealizowana

17.

18.

28.

Uchwała została
zrealizowana
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29.

XX/207/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady
Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia
skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

30.

XXI/208/2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok

Uchwała została
zrealizowana

31.

XXI/209/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok

Uchwała została
zrealizowana

32.

XXI/210/2020

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok

Uchwała została
zrealizowana

33.

XXI/211/2020

w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży”
dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w 2020
roku

Uchwała została
zrealizowana

34.

XXII/214/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich
Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Uchwała została
zrealizowana

35.

XXII/215/2020

w sprawie uczczenia 40. rocznicy utworzenia
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”

Uchwała została
zrealizowana

36.

XXII/216/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu
Tarnogórskiego

Uchwała została
zrealizowana

37.

XXII/217/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Rady
Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia
skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

38.

XXIII/218/2020

w sprawie przyjęcia informacji o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego
za rok 2019

Uchwała została
zrealizowana

39.

XXIII/221/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady
Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Uchwała została
zrealizowana

40.

XXIII/222/2020

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

Uchwała została
zrealizowana

XXIV/223/2020

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Powiatu Tarnogórskiego z 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 2021 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2021 roku

41.

Uchwała została
zrealizowana
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w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących
w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Uchwała realizowana
w trakcie 2021 roku

42.

XXIV/224/2020

43.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
XXIV/227/2020
Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych
podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego

Uchwała została
zrealizowana

44.

XXIV/228/2020

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia
25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu
Tarnogórskiego

Uchwała została
zrealizowana

45.

XXIV/229/2020

w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za
właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana
T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

46.

XXV/232/2020

zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady
Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Uchwała została
zrealizowana

47.

XXV/233/2020

w sprawie apelu o zmianę polecenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia
dalszych łóżek dla chorych z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

48.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz
XXVI/236/2020
określenia ostatecznego terminu dokonania tych
wydatków

Uchwała została
zrealizowana

49.

XXVI/239/2020

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2020 rok

Uchwała została
zrealizowana

50.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
XXVI/240/2020 ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego
na 2021 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2021 roku

51.

XXVI/241/2020

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego
na 2021 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2021 roku

52.

XXVI/242/2020

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Uchwała realizowana
Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
w trakcie 2021 roku

53.

XXVI/243/2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
na 2021 rok

Uchwała realizowana
w trakcie 2021 roku
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54.

XXVI/244/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana
T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach

Uchwała została
zrealizowana

55.

XXVI/245/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds.
Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby
jej członków

Uchwała została
zrealizowana

Opracowanie własne

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku trwającą w 2020 roku epidemią COVID - 19
Członkowie Kapituły przyznający Nagrodę „Orła i Róży”
wyrazili wolę przeznaczenia środków finansowych
w wysokości 10 000 zł, które zabezpieczono
w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na wypłacenie
nagród dla laureatów nagrody, na walkę z pandemią
poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla
Wielospecjalistycznego
Szpitala
Powiatowego
w Tarnowskich Górach. W związku z tą decyzją,
zaaprobowaną przez Radę Powiatu Tarnogórskiego, nagroda w ubiegłym roku nie została
przyznana.
W 2020 roku pismo samorządu terytorialnego “Wspólnota”, jak co roku, przygotowało
opracowanie pt.: “Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2019“.
W kategorii powiatów na 68 miejscu wśród 314 samorządów sklasyfikowany został powiat
tarnogórski z dochodem 968,06 zł na mieszkańca.
Ranking „Wspólnoty” to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie
obiektywnych danych z GUS. W badaniu zostały uwzględnione dochody wszystkich
samorządów w Polsce. Od poziomu dochodów odjęto dotacje celowe, a także janosikowe.
O miejscu w rankingu decydował podział dochodu na osobę.

Powiat Tarnogórski po raz drugi znalazł się
w najlepszej 20. Ogólnopolskiego Rankingu
Gmin i Powiatów 2020. Nasz powiat
sklasyfikowany został na 15 miejscu
w rankingu, w kategorii powiaty powyżej 120
tys. mieszkańców.
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Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco
przez ekspertów w trybie on-line. Kryteria, którymi kieruje się komisja to: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;
rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie
działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.
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www.tarnogorski.pl
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