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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU RYBNICKIEGO 

Powiat Rybnicki leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w obrębie 

Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na Płaskowyżu Rybnickim na wysokości 210-290 m n.p.m. 

Od północy graniczy z powiatem gliwickim, od zachodu z powiatem raciborskim, od południa 

z powiatem wodzisławskim i miastem Jastrzębie Zdrój, a od wschodu z powiatem 

mikołowskim i miastem Żory. Został utworzony 1 stycznia 1999 roku na mocy reformy 

administracyjnej. W jego obrębie znajduje się pięć gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, 

Jejkowice, Lyski, Świerklany. Obszar powiatu mimo, iż położony w rejonie eksploatacji 

górniczej, nie jest pozbawiony walorów przyrodniczych i turystycznych. Bogata oferta 

kulturalna i edukacyjna regionu stała się magnesem przyciągającym coraz więcej młodych 

ludzi. Na terenie powiatu istnieją dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Umożliwiają to 

szlaki rowerowe łączące atrakcyjne dla zwiedzających miejsca: drewniane kościółki  

z XVI-XVIII wieku, zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki przyrody. Część gmin 

powiatu rybnickiego leży w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich. W ostatnich latach powiat bardzo prężnie się rozwija i jest 

miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Jego atutem jest usytuowanie w pobliżu sieci 

najważniejszych krajowych dróg, w tym autostrad A1 i A4. 

Mapa: Gminy powiatu rybnickiego 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_rybnicki 
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Portret powiatu rybnickiego można stworzyć przy pomocy poniższej tabelki przedstawiającej 
dane na temat powiatu dla lat 2007, 2014,2017 i 2018: 

Wskaźnik 2007 2014 2017 2018 

Gęstość zaludnienia 331 345 349 349 

Lesistość [%] 32,4 32,2 32,3 32,3 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
wpisanych do rejestru REGON na 10.000 mieszkańców 

14 17 20 20 

Liczba ludności (według faktycznego miejsca 
zamieszkania; stan w dniu 31 XII) 

73931 77150 77942 78104 

Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania 

14 94 98 98 

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 324,2 311,2 315,6 317,4 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze prywatnym 

337 454 420 436 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze prywatnym - osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

290 393 407 397 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe 

5 17 1 1 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 1499 1950 1230 1011 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwolnionych 
z przyczyn zakładów pracy 

13 102 50 39 

Liczba urodzeń żywych 757 805 900 825 

Liczba zgonów 698 774 727 729 

Masa odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) [tys. ton] 

2 12 16 5 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem 
przedszkolnym [%] 

33,7 60,8 68,8 69,9 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym [%] 

60,1 70,5 79,6 81,6 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] 31,2 43,0 44,2 44,5 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] 92,9 97,7 97,8 97,9 

Powierzchnia [ha] 22364 22364 22364 22364 
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Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej [ha] 

70,1 43,4 53,2 52,7 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w 
gospodarce narodowej (bez podmiotów gospodarczych o 
liczbie pracujących do 9 osób) [zł] 

2359,47 3508,61 4310,78 4073,76 

Przyrost naturalny 59 31 173 96 

Wskaźnik urbanizacji [%] . 36,7 36,4 36,2 

Zgony na 1000 ludności 9,5 10 9,3 9,4 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 6,6 9,9 4,4 10,9 

Legenda:  

 "." - Zupełny brak informacji, wypełnienie jest niemożliwe lub niecelowe lub dane jeszcze 
niedostępne 

 Dane pochodzą ze strony www.strateg.stat.gov.pl 
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II.   Zadania powiatu  

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym do których należą: 

1) edukacja publiczna; 

2) promocja i ochrona zdrowia; 

3) pomoc społeczna; 

4) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

5) polityka prorodzinna; 

6) wspieranie osób niepełnosprawnych; 

7) transport zbiorowy i drogi publiczne; 

8) kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 

9) kultura fizyczna i turystyka; 

10) geodezja, kartografia, kataster; 

11) gospodarka nieruchomościami; 

12) administracja architektoniczno-budowlana; 

13) gospodarka wodna; 

14) ochrona środowiska i przyrody; 

15) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe; 

16) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; 

17) ochrona przeciwpowodziowa; 

18) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy; 

19) ochrona praw konsumenta; 

20) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

21) obronność; 
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22) promocja powiatu; 

23) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

24) działalność w zakresie telekomunikacji. 
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III. Finanse powiatu 

Podsumowując realizację budżetu Powiatu Rybnickiego należy zauważyć, iż uchwałą Rady 

Powiatu w Rybniku nr II/19/18 z dnia 13.12.2018 roku określono dochody Powiatu na kwotę 

57.054.505,05 zł oraz wydatki na kwotę 59.739.212,49 zł. Ostatecznie wykonane dochody 

wyniosły 63.789.325,01 zł co stanowi 111,26% planu. Wykonane wydatki osiągnięto na 

poziomie 59.473.016,87 zł. Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres, 

zaś kolejny z wykresów obrazuje zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych 

działach. 

 

39%

16%

10%

23%

5%
7%

Struktura planowanych dochodów w 2019 roku
Udział podatkach (PIT,CIT)

Pozostałe dochody
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Subwencje ogólne z budżetu państwa
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współfinansowanych z budżetu Unii
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z jst i organami administracji rządowej
oraz pomoc finansowa z gmin
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IV. Rada Powiatu w Rybniku  

1. Rada Powiatu w Rybniku VI kadencji przedstawia się następująco: 

Starosta: Damian Mrowiec 

Wicestarosta: Marek Profaska 

Radni: 

Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu 

Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Irena Woźnica- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Eugeniusz Adamiec 
Michał Cichoń 
Gabriela Grochla 
Anna Gudzik 
Halina Karwot 
Andrzej Kłapczyk 
Bogusław Niestrój 
Łukasz Norek 
Elżbieta Pierchała 
Cezary Rajca 
Karina Stępień 
Adam Wczasek 
Honorata Węglorz 
Aleksandra Wojtas-Plisz 
 
W ramach Rady Powiatu VI kadencji funkcjonują następujące komisje: 

a)Komisja Rewizyjna; 

b)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

c)Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 

d) Komisja Oświaty i Pomocy Społecznej; 

e)Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

f)Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 

g)Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji; 

h)Komisja Współpracy Europejskiej; 
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2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu za 2019 rok obrazuje poniższa tabela: 
 

Lp. Numer 
uchwały 

dotyczy Data Stan realizacji 

1 III/29/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 24.01.2019 zrealizowana 

2 III/30/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 24.01.2019 zrealizowana 

3 III/31/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

24.01.2019 w realizacji 

4 III/32/19 w sprawie zmiany uchwały nr II/2/18 z dnia 
13.12.2018r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu 

24.01.2019 zrealizowana 

5 III/33/19 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Rewitalizacja 
budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim 
przy ul. Dworskiej- adaptacja na obiekt użyteczności 
publicznej" 

24.01.2019 zrealizowana 

6 IV/34/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej SP ZOZ 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w 
Rybniku 

07.03.2019 zrealizowana 

7 IV/35/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 07.03.2019 zrealizowana 

8 IV/36/19 w sprawie desygnowania delegata Powiatu 
Rybnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich 

07.03.2019 w realizacji 

9 IV/37/19 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. 
"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z 
terenu Powiatu Rybnickiego" 

07.03.2019 zrealizowana 

10 IV/38/19 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania, opłat za doskonalenie oraz 
specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 

07.03.2019 zrealizowana 

11 IV/39/19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru 
wniosków i realizacji projektu grantowego pn. 
"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 
terenu Powiatu Rybnickiego" 

07.03.2019 w realizacji 

12 IV/40/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

07.03.2019 w realizacji 

13 IV/41/19 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

07.03.2019 zrealizowana 

14 IV/42/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia 
Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz 
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku 

07.03.2019 zrealizowana 

15 V/43/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 28.03.2019 zrealizowana 

16 V/44/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 28.03.2019 zrealizowana 

17 V/45/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

28.03.2019 w realizacji 

18 V/46/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Powiatowi Rybnickiemu lub jednostkom podległym 

28.03.2019 w realizacji 
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19 VI/47/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 25.04.2019 zrealizowana 

20 VI/48/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 25.04.2019 zrealizowana 

21 VI/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

25.04.2019 w realizacji 

22 VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
Powiatu Rybnickiego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok 

25.04.2019 zrealizowana 

23 VI/51/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 
zaufania 

25.04.2019 zrealizowana 

24 VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
z wykonania budżetu za 2018 rok 

25.04.2019 zrealizowana 

25 VII/53/14 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 13.06.2019 zrealizowana 

26 VII/54/19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rybnicki 

13.06.2019 zrealizowana 

27 VII/55/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją 
siedzibę na terenie Powiatu Rybnickiego od 
01.09.2019r. 

13.06.2019 zrealizowana 

28 VII/56/19 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 
"Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu 
Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 
2019" 

13.06.2019 zrealizowana 

29 VII/57/19 w sprawie zasad i trybu przyznawania "Nagrody 
specjalnej- vouchera na kurs prawa jazdy" w Zespole 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

13.06.2019 uchylona 

30 VII/58/19 w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/19 z 
dn.07.03.2019r. W sprawie określenia zadań na które 
przeznacza się środki z PFRON w Warszawie 

13.06.2019 zrealizowana 

31 VIII/59/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Czerwionka-Leszczyny 

12.09.2019 zrealizowana 

32 VIII/60/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Lyski 

12.09.2019 zrealizowana 

33 VIII/61/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 12.09.2019 zrealizowana 

34 VIII/62/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 12.09.2019 zrealizowana 

35 VIII/63/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

12.09.2019 w realizacji 

36 VIII/64/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i 
Miastu Czerwionka-Leszczyny 

12.09.2019 uchylona 

37 VIII/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Lyski 

12.09.2019 uchylona 

38 VIII/66/19 w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na kadencję 
2019-2021 

12.09.2019 w realizacji 

39 VIII/67/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych- 
zatrudnionych w Zespole Szkół w Czerwionce-
Leszczynach 

12.09.2019 zrealizowana 
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40 VIII/68/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/212/18 Rady 
Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018r. W sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Rybnicki 

12.09.2019 zrealizowana 

41 VIII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 12.09.2019 zrealizowana 

42 IX/70/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 29.10.2019 zrealizowana 

43 IX/71/19 w sprawie przeniesienia wydatków między działami i 
rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

29.10.2019 zrealizowana 

44 IX/72/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

29.10.2019 w realizacji 

45 IX/73/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 
X/54/03 Rady powiatu w Rybniku  z dnia 28 sierpnia 
2003 roku w sprawie Statutu Powiatu Rybnickiego 

29.10.2019 zrealizowana 

46 IX/74/19 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu 
Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

29.10.2019 zrealizowana 

47 IX/75/19 w sprawie rozpatrzenia petycji 29.10.2019 zrealizowana 

48 IX/76/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją 
siedzibę na terenie Powiatu Rybnickiego   

29.10.2019 zrealizowana 

49 IX/77/19 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w 
Rybniku o udzielenie przez Powiat Rybnicki pomocy 
finansowej w formie dotacji Gminie i Miastu 
Czerwionka-Leszczyny oraz zawarcie w tej sprawie 
umowy pomiędzy Powiatem Rybnickim a Gminą 
Czerwionka- Leszczyny 

29.10.2019 zrealizowana 

50 IX/78/19 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w 
Rybniku o udzielenie przez Powiat Rybnicki pomocy 
finansowej w formie dotacji Gminie Lyski oraz 
zawarcie w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem 
Rybnickim a Gminą Lyski 

29.10.2019 zrealizowana 

51 IX/79/19 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/19 z dnia 
13.06.2019r. W sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

29.10.2019 zrealizowana 

52 X/80/19 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rybnickiego 28.11.2019 zrealizowana 

53 X/81/19 w sprawie Statutu Zarządu Dróg, Inwestycji i 
Remontów Powiatu Rybnickiego 

28.11.2019 zrealizowana 

54 X/82/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku na 2020 rok 

28.11.2019 w realizacji 

55 X/83/19 w sprawie przystąpienia Powiatu Rybnickiego do 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

28.11.2019 zrealizowana 

56 X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia 
pojazdu 

28.11.2019 uchylona 

57 X/85/19 w sprawie ustalenia stawek opłąty za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych 

28.11.2019 w realizacji 

58 X/86/19 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "ZSCL-akademia 
nowoczesnego kształcenia III" 

28.11.2019 zrealizowana 
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59 X/87/19 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2020 28.11.2019 w realizacji 

60 X/88/19 w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/19 Rady Powiatu 
Rybnickiego z dnia 13.06.2019r. W sprawie 
regulaminu określającego wysokości szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Rybnicki 

28.11.2019 zrealizowana 

61 X/89/19 w sprawie petycji o wykonanie remontu drogi 
wojewódzkiej DW 925 

28.11.2019 zrealizowana 

62 X/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 

28.11.2019 w realizacji 

63 X/91/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rybnickiego na lata 2019-2023 

28.11.2019 w realizacji 

64 X/92/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego 
na 2020 rok wraz z załącznikami 

28.11.2019 w realizacji 

65 XI/93/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 17.12.2019 zrealizowana 

66 XI/94/19 w sprawie wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego 
na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

17.12.2019 w realizacji 

67 XI/95/19 w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi 
Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju zadania 
polegającego na organizowaniu i zarządzaniu 
publicznym transportem zbiorowym na terenie Powiatu 
Rybnickiego 

17.12.2019 w realizacji 

68 XI/96/19 w sprawie przejęcia przez Powiat Rybnicki zadania 
Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla członków 
powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu 
zdolności do czynnej służby wojskowej 

17.12.2019 w realizacji 

69 XI/97/19 w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/19 z 
dn.29.10.2019r. W sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

17.12.2019 zrealizowana 

70 XI/98/19 w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla rodzin 
zastępczych i zawodowych i rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego 

17.12.2019 zrealizowana 

71 XI/99/19 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2025" 

17.12.2019 w realizacji 

72 XI/100/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia 
pojazdu 

17.12.2019 w realizacji 

73 XI/101/19 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 
rzeczową 

17.12.2019 zrealizowana 
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V. Zarząd Powiatu w Rybniku 

W VI kadencji Zarząd Powiatu ukonstytuował się w następującym składzie: 

Damian Mrowiec  

Marek Profaska 

Elżbieta Pierchała 

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu w Rybniku w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Numer uchwały dotyczy Data Stan realizacji 

1 38/VII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 10.01.2019 zrealizowana 

2 39/VII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 10.01.2019 zrealizowana 

3 40/VII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

10.01.2019 zrealizowana 

4 41/VII/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości 
kwartalnej informacji o wysokości udzielonych 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, 
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 
publicznych 

10.01.2019 zrealizowana 

5 42/VII/19 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między 
wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2018 a iloczynem 
średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych 
w 2018 roku 

10.01.2019 zrealizowana 

6 43/VIII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 24.01.2019 zrealizowana 

7 44/VIII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

24.01.2019 zrealizowana 

8 45/VIII/19 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę 

24.01.2019 zrealizowana 

9 46/IX/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Rybnickiego za 2018 rok 

15.02.2019 zrealizowana 

10 47/IX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 15.02.2019 zrealizowana 

11 48/IX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 15.02.2019 zrealizowana 

12 49/IX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

15.02.2019 zrealizowana 

13 50/X/19 w sprawie zmiany uchwały nr 47/IX/19 z dnia 
15.02.2019r. W sprawie zmian budżetu Powiatu na 
2019 rok 

25.02.2019 zrealizowana 

14 51/X/19 dotycząca określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
Powiatu w Rybniku w sprawie zatwierdzenia 
projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest z terenu Powiatu 
Rybnickiego" 

25.02.2019 zrealizowana 

15 52/XI/19 w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych 08.03.2019 zrealizowana 

16 53/XI/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli placówek oświatowych 
Powiatu Rybnickiego w roku 2019 

08.03.2019 zrealizowana 
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17 54/XII/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 15.03.2019 zrealizowana 

18 55/XII/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 15.03.2019 zrealizowana 

19 56/XII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

15.03.2019 zrealizowana 

20 57/XII/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu współpracy Powiatu Rybnickiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art.3.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego 

15.03.2019 zrealizowana 

21 58/XIII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 28.03.2019 zrealizowana 

22 59/XIII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

28.03.2019 zrealizowana 

23 60/XIII/19 w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych 28.03.2019 zrealizowana 

24 61/XIII/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z 
działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach 

28.03.2019 zrealizowana 

25 62/XIII/19 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu 
Rybnickiego w roku 2018 

28.03.2019 zrealizowana 

26 63/XIV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 25.04.2019 zrealizowana 

27 64/XIV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

25.04.2019 zrealizowana 

28 65/XIV/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości 
kwartalnej informacji o wysokości udzielonych 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, 
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 
publicznych 

25.04.2019 zrealizowana 

29 66/XIV/19 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego pod nazwą 
"Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Rybnickiego" oraz powołania komisji 
konkursowej 

25.04.2019 zrealizowana 

30 67/XV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 09.05.2019 zrealizowana 

31 68/XV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

09.05.2019 zrealizowana 

32 69/XVI/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 20.05.2019 zrealizowana 

33 70/XVI/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

20.05.2019 zrealizowana 

34 71/XVI/19 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej upoważnienia do reprezentowania 
Powiatu Rybnickiego w postępowaniach 
dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów 

20.05.2019 zrealizowana 

35 72/XVI/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

20.05.2019 zrealizowana 

36 73/XVII/19 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na 
realizację zadania pn. "Wspieranie osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego" 

27.05.2019 zrealizowana 

37 74/XVIII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

04.06.2019 zrealizowana 

38 75/XVIII/19 w sprawie przyjęcia projektu "Programu polityki 
zdrowotnej "Badania profilaktyczne dla 
mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku 
rozpoznania boreliozy w roku 2019" 

04.06.2019 zrealizowana 

39 76/XIX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

13.06.2019 zrealizowana 
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40 77/XIX/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-
2022 

13.06.2019 zrealizowana 

41 78/XX/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 27.06.2019 zrealizowana 

42 79/XX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 27.06.2019 zrealizowana 

43 80/XX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 27.06.2019 zrealizowana 

44 81/XX/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-
2022 

27.06.2019 zrealizowana 

45 82/XX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

27.06.2019 zrealizowana 

46 83/XX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

27.06.2019 zrealizowana 

47 84/XXI/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości 
kwartalnej informacji o wysokości udzielonych 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, 
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 
publicznych 

10.07.2019 zrealizowana 

48 85/XXI/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

10.07.2019 zrealizowana 

49 86/XXII/19 dotycząca zasad korzystania ze środków własnych 
Powiatu na zadanie dotyczące wspierania osób 
niepełnosprawnych w ramach "Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych" 

23.07.2019 zrealizowana 

50 87/XXIII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 30.07.2019 zrealizowana 

51 88/XXIII/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 30.07.2019 zrealizowana 

52 89/XXIII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

30.07.2019 zrealizowana 

53 90/XXIV/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 08.08.2019 zrealizowana 

54 91/XXIV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

08.08.2019 zrealizowana 

55 92/XXIV/19 w sprawie udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do 
składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych 

08.08.2019 zrealizowana 

56 93/XXIV/19 w sprawie udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do 
zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy 
na realizację zadania "Wykonanie prac związanych 
z adaptacją dwóch pomieszczeń na warsztatach 
szkolnych na sale lekcyjne" 

08.08.2019 zrealizowana 

57 94/XXIV/19 w sprawie udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do 
zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy 
na realizację zadania "Remont dachu w budynku 
LO Zespołu Szkół, remont klatki schodowej oraz 
korytarzy w budynku LO Zespołu Szkół, 
malowanie dużej sali gimnastycznej" 

08.08.2019 zrealizowana 

58 95/XXIV/19 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy 
Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-
Leszczynach do reprezentowania Powiatu 
Rybnickiego w sprawach związanych z projektem 
"ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia II" 

08.08.2019 zrealizowana 

59 96/XXV/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Rybnickiego za I półrocze 2019 
roku 

23.08.2019 zrealizowana 
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60 97/XXV/19 w sprawie informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rybnickiego w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art..226 ust.3 
ustawy o finansach publicznych 

23.08.2019 zrealizowana 

61 98/XXV/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 23.08.2019 zrealizowana 

62 99/XXV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 23.08.2019 zrealizowana 

63 100/XXV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 23.08.2019 zrealizowana 

64 101/XXV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

23.08.2019 zrealizowana 

65 102/XXV/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
części nieruchomości położonej w Czerwionce-
Leszczynach przy ul. 3 Maja 21a na potrzeby 
organizacji festynu integracyjnego 

23.08.2019 zrealizowana 

66 103/XXV/19 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rybniku 

23.08.2019 zrealizowana 

67 104/XXVI/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 12.09.2019 zrealizowana 

68 105/XXVI/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 12.09.2019 zrealizowana 

69 106/XXVI/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

12.09.2019 zrealizowana 

70 107/XXVI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. 
"Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu 
Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w 
2019 roku" 

12.09.2019 zrealizowana 

71 108/XXVI/19 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej upoważnienia do reprezentowania 
Powiatu Rybnickiego w postępowaniach 
dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów 

12.09.2019 zrealizowana 

72 109/XXVII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 19.09.2019 zrealizowana 

73 110/XXVII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 19.09.2019 zrealizowana 

74 111/XXVII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

19.09.2019 zrealizowana 

75 112/XXVII/19 dotycząca określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
powiatu w Rybniku w sprawie zmiany statutu 
Powiatu Rybnickiego 

19.09.2019 zrealizowana 

76 113/XXVIII/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

10.10.2019 zrealizowana 

77 114/XXVIII/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

10.10.2019 zrealizowana 

78 115/XXVIII/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości 
kwartalnej informacji o wysokości udzielonych 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, 
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach 
publicznych 

10.10.2019 zrealizowana 

79 116/XXVIII/19 w sprawie wyboru realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. "Badania profilaktyczne dla 
mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku 
rozpoznania boreliozy w roku 2019" 

10.10.2019 zrealizowana 

80 117/XXVIII/19 dotycząca określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
Powiatu w Rybniku w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z 
organizacjami pozarządowymi 

10.10.2019 zrealizowana 
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81 118/XXVIII/19 w sprawie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Rybnickiego 

10.10.2019 zrealizowana 

82 119/XXIX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 29.10.2019 zrealizowana 

83 120/XXIX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 29.10.2019 zrealizowana 

84 121/XXIX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

29.10.2019 zrealizowana 

85 122/XXIX/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu "Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2019-
2022 z uwzględnieniem perspektywy 2023-2027" 

29.10.2019 zrealizowana 

86 123/XXIX/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego pod nazwą 
"Realizacja zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Rybnickiego w 2020 roku" 

29.10.2019 zrealizowana 

87 124/XXIX/19 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art..3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w 
otwartym  konkursie ofert na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 
Powiecie Rybnickim w 2020 roku 

29.10.2019 zrealizowana 

88 125/XXX/19 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu Rybnickiego na lata 2020-
2023 

05.11.2019 zrealizowana 

89 126/XXX/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej 
Powiatu Rybnickiego na 2020 rok 

05.11.2019 zrealizowana 

90 127/XXX/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 05.11.2019 zrealizowana 

91 128/XXX/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 05.11.2019 zrealizowana 

92 129/XXX/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

05.11.2019 zrealizowana 

93 130/XXX/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

05.11.2019 zrealizowana 

94 131/XXX/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości 

05.11.2019 zrealizowana 

95 132/XXX/19 w sprawie określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
Powiatu w Rybniku w sprawie statutu Zarządu 
Dróg, Inwestycji i Remontów w Rybniku 

05.11.2019 zrealizowana 

96 133/XXX/19 w sprawie szczegółowości projektów planów 
finansowych 

05.11.2019 zrealizowana 

97 134/XXX/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania pn. "Modernizacja sieci wraz z 
serwerami oraz archiwizacją danych" 

05.11.2019 zrealizowana 

98 135/XXXI/19 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia 
materiałów zawierających azbest 

14.11.2019 zrealizowana 

99 136/XXXI/19 dotycząca zmiany uchwały Zarządu powiatu w 
Rybniku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
darowizny prawa własności nieruchomości 

14.11.2019 zrealizowana 
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100 137/XXXI/19 w sprawie określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
powiatu w Rybniku w sprawie ustalenia stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych 

14.11.2019 zrealizowana 

101 138/XXXI/19 dotycząca zmiany uchwały w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. 
"Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz 
archiwizacja danych" 

14.11.2019 zrealizowana 

102 139/XXXI/19 w sprawie określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
Powiatu w Rybniku w sprawie zmiany statutu 
Powiatu Rybnickiego 

14.11.2019 zrealizowana 

103 140/XXXI/19 w sprawie określenia sposobu poddania 
konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady 
Powiatu w Rybniku w sprawie statutu Zarządu 
Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

14.11.2019 zrealizowana 

104 141/XXXII/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania złożonych ofert na realizację zadania 
zleconego przez Powiat Rybnicki organizacji 
pozarządowej w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

21.11.2019 zrealizowana 

105 142/XXXIII/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 28.11.2019 zrealizowana 

106 143/XXXIII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 28.11.2019 zrealizowana 

107 144/XXXIII/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 28.11.2019 zrealizowana 

108 145/XXXIII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

28.11.2019 zrealizowana 

109 146/XXXIII/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

28.11.2019 zrealizowana 

110 147/XXXIV/19 w sprawie uprawnień do zaciągania zobowiązań 05.12.2019 zrealizowana 

111 148/XXXIV/19 w sprawie planu dochodów oraz planu wydatków 
budżetu Powiatu na 2020 rok 

05.12.2019 zrealizowana 

112 149/XXXIV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 05.12.2019 zrealizowana 

113 150/XXXIV/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 05.12.2019 zrealizowana 

114 151/XXXIV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

05.12.2019 zrealizowana 

115 152/XXXIV/19 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania 
VAT w powiecie rybnickim i jego jednostkach 
budżetowych 

05.12.2019 zrealizowana 

116 153/XXXV/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 12.12.2019 zrealizowana 

117 154/XXXV/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 12.12.2019 zrealizowana 

118 155/XXXV/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

12.12.2019 zrealizowana 

119 156/XXXVI/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok 17.12.2019 zrealizowana 

120 157/XXXVI/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

17.12.2019 zrealizowana 

121 158/XXXVI/19 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w 
budżecie Powiatu Rybnickiego na 2019 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 

17.12.2019 zrealizowana 

122 159/XXXVI/19 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Czerwionce-Leszczynach do zawarcia w imieniu 
Powiatu Rybnickiego umowy użyczenia lokalu 

17.12.2019 zrealizowana 



21 
 

mieszkalnego na potrzeby Mieszkania 
Rodzinkowego 

123 160/XXXVI/19 w sprawie udzielenia pracownikowi Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do 
składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych 

17.12.2019 zrealizowana 

124 161/XXXVII/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 rok 31.12.2019 zrealizowana 

125 162/XXXVII/19 w sprawie zmiany planu dochodów oraz planu 
wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok 

31.12.2019 zrealizowana 

126 163/XXXVII/19 w sprawie przekazania petycji zgodnie z 
właściwością rzeczową 

31.12.2019 zrealizowana 

127 164/XXXVII/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie 
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

31.12.2019 zrealizowana 

128 165/XXXVII/19 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rybniku 

31.12.2019 zrealizowana 

129 166/XXXVII/19 w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu 
Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

31.12.2019 zrealizowana 

130 167/XXXVII/19 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu 
Rybnickiego do wydawania w imieniu Zarządu 
Powiatu jako zarządcy drogi decyzji 
administracyjnych 

31.12.2019 zrealizowana 

131 168/XXXVII/19 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Zarządu 
Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 
upoważnienia do składania oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych 

31.12.2019 zrealizowana 

132 169/XXXVII/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie 
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

31.12.2019 zrealizowana 

133 170/XXXVII/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie 
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

31.12.2019 zrealizowana 

134 171/XXXVII/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie 
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

31.12.2019 zrealizowana 

135 172/XXXVII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-
2022 

31.12.2019 zrealizowana 
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VI. Starostwo Powiatowe w Rybniku 

1. Powiat Rybnicki wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych. W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują następujące 

wydziały i referaty: 

 Wydział Organizacyjny  

 Wydział Finansowo-Budżetowy  

 Wydział Geodezji  

 Referat Inwestycji i Remontów (do 31.12.2019r.) 

 Referat Komunikacji 

 Referat Gospodarki Nieruchomościami  

 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

 Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia  

 Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji  

 Referat Funduszy Zewnętrznych (od dnia 23.08.2019r. Referat Projektów i Funduszy 

Europejskich, Edukacji Artystycznej i Praktyk Społeczno-Kulturowych) 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

 Samodzielne stanowisko ds. Obrony cywilnej  

 Audytor wewnętrzny  

 Biuro Rady  

Aktualny stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym  w Rybniku na dzień 31.12.2019 roku 

wynosi 80 osób (78,91 etatów). W 2019r. zostało zrealizowanych 25 staży oraz 7 praktyk. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2019r. 

Zarząd 
Powiatu 

Stanowiska 
kierownicze 

Główni 
specjaliści 

inspektorzy podinspektorzy referenci Młodsi 
referenci 

Pomoc 
administracyjna 

Obsługa Informatyk 

2 11 0 27 17 0 0 11 11 1 
 

Zarząd Powiatu Kierownicze 
urzędnicze 

Urzędnicze Pomoc i obsługa 

2 11 45 22 
 

W 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Rybniku za pośrednictwem systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło  35.463 dokumentów (bez Referatu 

Komunikacji) w tym za pośrednictwem ePuap 1.102 dokumentów, zaś za pośrednictwem Sekap 
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166 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 34.454, w tym za pośrednictwem 

ePuapu 532 dokumentów, zaś za pośrednictwem Sekapu 592 dokumentów. 

2. W niniejszym opracowaniu obrazując pracę Starostwa skupiono się na komórkach 

organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami powiatu i są najbardziej 

istotne z punktu widzenia obywatela.  

1) Powiatowy Rzecznik Konsumentów   

Zapewnia  dostęp  do  bezpłatnego  poradnictwa  oraz  informacji  prawnej  w zakresie 

indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również 

na  rzecz  zainteresowanego  konsumenta  postępowania  wyjaśniające  i  interwencyjne, 

zmierzające  do  polubownego  zakończenia  sporu  w  przypadku  naruszenia  interesów 

konsumenckich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2019 zrealizował 355 wystąpień 

pisemnych w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców problemami (w tym 115 Powiat 

Rybnicki, 240 Miasto Rybnik). Ponadto    realizowane  były  porady w  różnych  formach:  

poprzez konsultacje osobiste (1025 porad), telefoniczne (924 porady) oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (326 porad).  

2) Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji 

Do  zakresu  działania  powiatu należą sprawy  z  zakresu  ustawy  Prawo budowlane.  

Kompetencje  do  wydawania  pozwoleń  budowlanych  w  I  instancji  przyznano  starostom.  

W/w referat oprócz wydawania pozwoleń na budowę prowadzi też sprawy związane  

z  udzielaniem  pozwolenia  na  zmianę  sposobu  użytkowania  obiektu  budowlanego  lub  jego 

części  i  wydawaniem  zezwoleń  na  realizację  inwestycji  drogowych.  Wśród  inwestycji,  

na  które  udzielono  pozwolenia  w  analizowanym  okresie  były  m.in.  budowy:  dróg,  sieci 

(oświetlenia  terenu,  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  gazowych),  obiektów  usługowych, 

handlowych, domów mieszkalnych  jednorodzinnych. W 2019 r. wydano 753 decyzji 

pozwolenia na budowę i rozbiórkę Wpłynęło 708 wniosków dotyczących pozwolenia na 

budowę i 46 dotyczących pozwolenia na rozbiórkę. Przyjęto także 746 zgłoszeń robót 

budowlanych. 

3) 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 
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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. W 2019 roku do wydziału wpłynęło  

18288 wniosków do realizacji. W skład wniosków wchodzą wnioski o dane PZGiK, zgłoszenia 

prac geodezyjnych, zgłoszenia uzupełniające, wnioski o uwierzytelnienie, przekazanie 

operatów technicznych, wnioski o wypisy i wyrysy, decyzje, zawiadomienia z ksiąg, akty 

notarialne, wnioski o aktualizację ewidencji gruntów i budynków itp. Dokonano 5.237 zmian 

w ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzono 1.529 weryfikacji operatów technicznych 

i tyle samo włączono operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracę wydziału 

usprawnia funkcjonujący geoportal (http://rybnik.geoportal2.pl/), który został uruchomiony  

w 2015 roku w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie 

Rybnickim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

4) Referat Komunikacji   

Wśród  zadań  przekazanych  do  realizacji  powiatom  znalazło  się  też  zadanie  związane   

z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w Starostwie 

Powiatowym Referat  Komunikacji,  który  oprócz  tego  prowadzi  m.in.  rejestr  

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz 

realizuje zadania związane  z  wydawaniem  międzynarodowych  praw  jazdy, licencjami na 

przewóz drogowy. W 2019 roku wpłynęło do Referatu Komunikacji 24.612 wniosków. 

Wydanych zostało 24.586 decyzji. Zarejestrowano 7.895 samochodów, wydano 2.004 prawa 

jazdy, 79 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 21 zaświadczeń i zezwoleń 

na wykonywanie transportu drogowego oraz usunięto 79 pojazdów z dróg. 

5) Inne zadania 

Ponadto Starostwo Powiatowe wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, oświaty, 

kultury, promocji i sportu.  W 2019 roku Powiat Rybnicki współorganizował i dofinansował 

XX dożynki wojewódzkie w Łukowie Śląskim. Zorganizowano 29 października koncert  

w dworze w Łukowie Śląskim światowej klasy pianistki Lidii Grychtołówny. Dnia 21 września 

odbyła się XI edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych, gdzie udział wzięło  

4 wykonawców w kategorii tanecznej i 5 wykonawców w kategorii wokalnej. W sierpniu 

oficjalna delegacja powiatu odwiedziła Gminę Cacica – Związek Polaków w Rumunii. 
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Dnia 18 czerwca w dworze zrealizowano II Powiatowy Dzień Aktywizująco-Integracyjny dla 

Osób Niepełnosprawnych, zaś 29 maja w Warsztacie Aktywnej Integracji w Suminie odbyły 

się obchody „Dnia Rodziny”. Dnia 25 maja odbyła się ósma edycja zawodów strzeleckich  

o Puchar Starosty Rybnickiego, która jest organizowana przez Rybnicki Rejon Łowiecki. Dnia 

7 maja w Szkole Podstawowej w Jankowicach odbył się XI finał Powiatowego Turnieju Piłki 

Nożnej Halowej Chłopców Starszych o Puchar Starosty Rybnickiego, zaś 11 maja miał miejsce 

XVII Turniej Grand Prix Okręgu o Puchar Starosty w skacie. 13 i 15 marca w Jankowicach 

odbyły się Turnieje Finałowe Piłki Halowej Nożnej Dziewcząt o Puchar Starosty Rybnickiego. 

Pod patronatem Starosty Rybnickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

odbył się XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Bliskie spotkania”. 11 maja w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się  

VIII Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców. 20 stycznia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył 

się XIV Powiatowy Turniej „Gwara Śląska na wesoło”. Dnia 9 stycznia w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach rozegrano zawody finałowe XI edycji 

Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt. 

 
Koncert Lidii Grychtołówny 
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XI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych 

 

Z zakresu ochrony środowiska  Referat Ochrony Środowiska zawarł w 2019 roku 6 umów 

dotacji do utylizacji azbestu. Wydano 1 decyzję pozwolenia na emisję gazów i pyłów do 

powietrza oraz 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przyjętych zostało 29 zgłoszeń 

instalacji emitujących pole elektromagnetyczne. Wydano 1 decyzję pozwalającą na 

wytwarzanie odpadów oraz 66 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów. 

W 2019 roku funkcjonowały na terenie powiatu punkty nieodpłatnej pomocy zorganizowane  

w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego  

w następujących lokalizacjach: 

-Starostwo Powiatowe w Rybniku (adwokaci oraz radcy prawni); 

-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej (Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego "DOGMA„- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie); 

-Zespół Szkół Specjalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 

„DOGMA” – nieodpłatna pomoc prawna). 

Z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogły skorzystać osoby uprawnione, które 

nie były w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed 

uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
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składała pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. 

W 2019 roku  udzielono 351 porad zgodnie z poniższym zestawieniem 

 
adwokaci lub radcowie 

prawni 
organizacje pozarządowe OGÓŁEM 

I 
kw. 

II 
kw. 

III 
kw. 

IV 
kw. 

RAZEM 
I 

kw. 
II 

kw. 
III 
kw. 

IV 
kw. 

RAZEM 
I 

kw. 
II 

kw. 
III 
kw. 

IV 
kw. 

RAZEM 

Dziedzina prawa 

prawo rodzinne, 8 2 5 4 19 14 8 8 9 39 22 10 13 13 58 

prawo pracy 3 2 1 1 7 3 3 1 5 12 6 5 2 6 19 

sprawa z zakresu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

prawo cywilne 34 21 28 36 119 23 18 14 20 75 57 39 42 56 194 

prawo ubezpieczeń 
społecznych, prawa do opieki 
zdrowotnej 

1 3 2 5 11 4 7 5 1 17 5 10 7 6 28 

prawo administracyjne z 
wyjątkiem prawa 
podatkowego 

3 0 1 7 11 2 0 1 1 4 5 0 2 8 15 

prawo podatkowe 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 

prawo karne 0 1 0 4 5 6 1 4 5 16 6 2 4 9 21 

inne 4 4 0 1 9 0 1 0 1 2 4 5 0 2 11 

Forma udzielenia pomocy 

poinformowanie osoby 
uprawnionej o 
obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o 
spoczywających na niej 
obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się 
postepowaniem 
przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym 
lub sądowoadministracyjnym 

50 31 33 56 170 45 28 30 34 137 95 59 63 90 307 

wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu 
prawnego 

39 20 16 36 111 30 13 10 17 70 69 33 26 53 181 

sporządzenie projektu pisma 
w sprawach, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2030 z późn. zm.), z 
wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się 
postępowaniu 
przygotowawczym lub 

5 7 12 5 29 4 4 1 2 11 9 11 13 7 40 
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sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym 

sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym 

0 1 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1 2 0 4 

poinformowanie osoby 
uprawnionej o 
obowiązującym stanie 
prawnym i możliwościach 
skorzystania z polubownych 
metod rozwiązywania 
sporów, w szczególności 
mediacji 

19 0 0 0 19 1 0 1 4 6 20 0 1 4 25 

sporządzenie umowy o 
mediację lub wniosku o 
przeprowadzenie mediacji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

przygotowanie projektu 
wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

przeprowadzenie mediacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

udzielenie pomocy w 
sporządzeniu do sądu 
wniosku o zatwierdzenie 
ugody zawartej przed 
mediatorem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

porada obywatelska 3 0 0 1 4 9 3 2 6 20 12 3 2 7 24 

porada obywatelska ze 
sporządzeniem wspólnie z 
osobą uprawnioną planu 
działania 

0 0 0 0 0 2 5 7 4 18 2 5 7 4 18 

przekazanie osobie 
uprawnionej informacji o 
innych jednostkach 
poradnictwa, o których mowa 
w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W 2019 roku Powiat Rybnicki zrealizował Program polityki zdrowotnej „Badania 

profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy  

w roku 2019”. Program był realizowany w okresie czerwiec-grudzień 2019. Na program  

z budżetu powiatu wydano kwotę 46.738,47 zł. W ramach programu dla mieszkańców powiatu 

rybnickiego wykonano 560 badań z zakresu wykrycia boreliozy podstawowym testem ELISA 

oraz 200 potwierdzających testów Western blot . W ramach programu boreliozę stwierdzono  

w 112 przypadkach i o tyle wzrosła liczba wykrytych przypadków boreliozy na terenie powiatu. 
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6) Jednostki organizacyjne powiatu rybnickiego: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

Liczba pracowników na dzień 31.12.2019r. wynosiła 19 osób 

W roku 2019 w związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2020” przy PCPR działał Punkt 

Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców, którzy mieli możliwość skorzystania z konsultacji 

psychologa, telefonu zaufania, grup wsparcia itp. 

Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie 01.01.2019-31.12.2019: 

Lp. Nazwa specjalisty Liczba osób objętych wsparciem 

1 Konsultant ds. przemocy oraz uzależnień 43 
2 Psycholog 41 
3 Psychoterapeuta 45 
4 Radca prawny 38 
 Razem: 167 

 

Liczba osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach  

w 2019 roku wynosiła 33 osoby, zaś dla 20 osób prowadzono Warsztaty Aktywnej Integracji 

w Suminie. Ponadto 11 uczestników z Powiatu Rybnickiego brało udział w warsztatach terapii 

zajęciowej w innych powiatach. W 2019 roku wydatkowano środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną w kwocie 

991.855,90 zł oraz na rehabilitację zawodową w kwocie 20.969,10 zł. Od 2012 roku Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się obsługą programu „Aktywny samorząd”. Program ten 

jest kierowany dla osób niepełnosprawnych, a jego celem jest niwelowanie ich ograniczeń 

zawodowych i społecznych (w formie likwidacji barier transportowych, w dostępie do 

uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz zapewnienia 

opieki dla osoby zależnej). W 2019 roku w ramach tego programu dofinansowano 3 wnioski 

na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 1 wniosek na 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, 1 wniosek na pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Zrealizowano 2 wnioski  

o dofinansowanie na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (osoby z dysfunkcją narządu 

wzroku lub obu kończyn górnych) oraz 5 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu 

elektronicznego (osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za 

pomocą mowy). Ponadto 15 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
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wyższym. W dniu 31 maja 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę 

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych z terenu 

Powiatu Rybnickiego „Nasze miejsce i nasz czas” (okres realizacji 01.06-31.12.2019r.)  

o wartości 25.136,91 zł (udział PCPR: 22.359,28 zł). W ramach zadania realizowano 9 godzin 

zajęć opiekuńczo-terapeutycznych dla osób uczęszczających do placówek wsparcia dziennego 

(łącznie 533 godziny). Zadanie realizowano dla 3 osób w Zespole Szkół Specjalnych  

w Czerwionce-Leszczynach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku 

dofinansowało zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 3 osoby, dofinansowało zaopatrzenie  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 167 osób. 134 osoby otrzymały 

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowano 6 wniosków  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych i 18 w zakresie likwidacji barier technicznych. 

Na terenie Powiatu Rybnickiego funkcjonowały 72 rodziny zastępcze (43 spokrewnione,  

24 niezawodowe, 5 zawodowych) w których przebywało łącznie 112 dzieci (55 w rodzinach 

spokrewnionych, 33 w rodzinach niezawodowych i 24 w rodzinach zawodowych). 

 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach: 

Liczba pracowników w jednostce w dniu 31.12.2019r. wynosiła 89,26 etatów 

W szkole uczyło się 868 uczniów, w tym w liceum ogólnokształcącym 73 osoby, w technikum 

580 osób (technik elektryk:110, technik informatyk:122, technik programista:12, technik 

reklamy:52, technik hotelarstwa:29, technik logistyk:75, technik żywienia i usług 

gastronomicznych:53, technik analityk:12, technik górnictwa podziemnego:26, technik 

ekonomista:36, technik organizacji reklamy:53) w branżowej szkole I stopnia 215 uczniów 

(górnik: 24, elektryk: 51, kucharz: 43, mechanik pojazdów samochodowych: 23, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:1, fryzjer: 15, murarz tynkarz: 3, 

cukiernik: 7, lakiernik samochodowy: 2, sprzedawca: 38, stolarz:4, blacharz samochodowy: 2, 

piekarz: 2). W 2019 roku wykonano adaptację dwóch pomieszczeń na warsztatach szkolnych 

na sale lekcyjne. W szkole poza podstawowymi zajęciami realizowane są także projekty  

z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej: 

-„Europejskie praktyki zawodowe” w ramach programu Erasmus+. W projekcie bierze udział 

40 uczniów Zespołu Szkół, kształcących się w zawodach technika: organizacji reklamy, 

żywienia i usług gastronomicznych, informatyka, analityka, elektryka, ekonomisty, hotelarza  

i logistyka. Realizacja projektu ma na celu zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji 
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językowych i kulturowych przez uczniów (w tym hiszpańskie standardy pracy w gastronomii, 

hotelarstwie, branży informatycznej poprzez staż w hiszpańskich przedsiębiorstwach).  

-„ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” 

Ponadto szkoła prowadziła dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonano 

remont korytarza w budynku LO oraz odmalowano salę gimnastyczną, przeprowadzono remont 

sal lekcyjnych, gabinetu BHP oraz płotu przy boisku szkolnym. Zrealizowano także stypendia 

dla 10 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach: 

W 2019 roku w jednostce zatrudnionych było 14 pracowników administracji i obsługi (12,64 

etatu) oraz 37 nauczycieli (33,24 etatu). Szkoła objęła edukacją 89 uczniów, w tym 51 w Szkole 

Podstawowej Specjalnej, 19 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i 19 dzieci 

korzystało z wczesnego wspomagania rozwoju. W Zespole Szkół Specjalnych uczą się 

uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, 

sprzężenie niepełnosprawności oraz autyzm. Prowadzone są także zajęcia dla dzieci z opinią  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W szkole w 2019 roku realizowano program 

„Aktywna Tablica”, „Narodowy program rozwoju czytelnictwa – wzbogacenie zbiorów 

biblioteki szkolnej”, „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – szybki Internet”. Utworzono ogród 

sensoryczny służący stymulacji sensorycznej, rewalidacji i relaksacji uczniów. Funkcjonujący 

w szkole od 2017 roku Wiodący Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy w 2019 

roku objął wsparciem 37 dzieci z Powiatu Rybnickiego (900 godzin zajęć specjalistycznych). 

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach: 

W 2019 roku (na dzień 31.12.2019r.) w placówce przebywały 123 osoby (100 kobiet i 23 

mężczyzn). W ramach tej grupy w styczniu 2019 roku 44 mieszkańców przebywało na starych 

zasadach i otrzymywało dotację na pobyt, a 80 mieszkańców przebywało na nowych zasadach 

(w grudniu 2019r. odpowiednio 41 i 82 podopiecznych). W 2019 roku mieszkańcy przyjęci na 

nowych zasadach wnosili odpłatność za pobyt w kwocie 3.661,90 zł. W 2019 roku 

zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w średniorocznym wymiarze było 78,5 etatów. 

Dom zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał potrzeby bytowe, opiekuńcze  

i wspomagające. Mieszkańcom placówki zapewniono wyżywienie dostosowane do zaleceń 

dietetycznych, stały kontakt z lekarzem rodzinnym oraz innych specjalności (w zależności od 

potrzeb) oraz różne formy rehabilitacji w zakresie: fizykoterapii, masażu leczniczego, ćwiczeń 



32 
 

usprawniających. Mieszkańcy DPS-u w 2019 roku brali udział we wspólnym kolędowaniu  

z uczestnikami Warsztatów Aktywnej Integracji w Suminie, wyjazdach do kina na seanse 

filmowe, zabawie karnawałowej, wyjazdach na basen, do palmiarni, do tężni solankowej, zoo 

w Opolu, ogrodów KAPIAS w Goczałkowicach. Ponadto brali udział w takich wydarzeniach 

jak: wystawa „Dawne Lyski”, „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”, II Powiatowy 

Dzień Aktywizująco-Integracyjny, IX Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób 

Niepełnosprawnych, Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Od sześciu 

lat w DPS działa grupa Nordic Walking w ramach której mieszkańcy wychodzą na spacery przy 

sprzyjającej aurze pogodowej (ok. 50 osób). 

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: 

W placówce w 2019 roku zatrudnionych było 20,92 osób (18,46 etatów). W tym roku z pobytu 

w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach skorzystało 

39 wychowanków, z czego 16 wychowanków w tym okresie opuściło placówkę. Średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie wychowanka za 2019 roku wynoszą 5.832,30 

zł. Do mieszkania rodzinkowego w Czuchowie w 2019 roku zostało przyjętych 10 dzieci  

(5 z Powiatu Rybnickiego, 5 spoza powiatu), 12 dzieci odeszło  (7 do rodziny naturalnej, 1 do 

zastępczej, 1 do innego ośrodka, 3 usamodzielniły się). W grudniu w tym mieszkaniu 

przebywało 11 dzieci, które na bieżąco realizowały obowiązek szkolny. Wychowankowie byli 

objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz w zależności od potrzeb psychiatryczną, 

neurologiczną, okulistyczną, stomatologiczną, kardiologiczną, alergologiczną, 

dermatologiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną czy otolaryngologiczną. Wychowankowie 

w 2019 roku brali udział w wycieczkach na basen, lodowisko, do Wisły i Ustronia,  

w Mistrzostwach Świata U-20 w Bielsku-Białej, piknikach lokalnych, wyjazdach do kin, parku 

trampolin, kręgielni, Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Do mieszkania rodzinkowego  

w Palowicach w 2019 roku przyjęto 4 dzieci (wszystkie spoza powiatu), a także odnotowano  

4 odejścia (2 usamodzielnienia, 2 do innych ośrodków). Średnio w 2019 roku w mieszkaniu  

w Palowicach przebywało 11 dzieci, które realizowały obowiązek szkolny i byli objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną oraz w zależności od potrzeb psychiatryczną, neurologiczną, 

okulistyczną, stomatologiczną, ginekologiczną i dermatologiczną. Wychowankowie w 2019 

roku wyjeżdżali m.in. na lodowisko, do parku trampolin, na Górę Żar, do Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego, do sztolni, do zagrody Żubrów. 
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Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej: 

Na dzień 31.12.2019r. liczba pracowników wynosiła 3 osoby (1,75 etatu). Celem działalności 

jednostki jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy, 

pomoc w zdobywaniu umiejętności, rozwijanie zainteresowań. W 2019 roku działały 54 koła 

zainteresowań prowadzone przez 45 nauczycieli w 25 szkołach na terenie Powiatu 

Rybnickiego: 

Gmina Gaszowice: 

-koło muzyczne w SP Gaszowice (Karina Marcol); 

-koło animacji sportowych w SP Gaszowice (Dorota Bienek); 

-koło plastyczne w SP Gaszowice (Sylwia Mazurek); 

-koło regionalne w SP Czernica (Iwona Kwiatoń); 

-koło plastyczne dla klas I-III w SP Czernica (Iwona Kwiatoń); 

-koło muzyczne w SP Czernica (Patrycja Czeszyk); 

-koło taneczne w SP Czernica (Kamila Dobrowolska); 

-koło informatyczne w SP Czernica (Maciej Mrozek); 

-koło plastyczne w SP Czernica (Sylwia Hyla); 

-koło muzyczne w SP Piece (Karina Marcol); 

-koło muzyczne w ZSP Szczerbice (Katarzyna Brachaczek); 

-koło teatralne w ZSP Szczerbice (Sonia Nowak); 

-koło taneczne w ZSP Szczerbice (Marzena Butyłkin); 

-koło instrumentalne w ZSP Szczerbice (Zbigniew Dobrzyński); 

Gmina Lyski: 

-koło teatralne w SP Lyski (Renata Markiewicz); 

-koło plastyczne w SP Lyski (Barbara Niestrój); 

-koło sportowo-turystyczne w SP Lyski (Bogdan Perenc); 

-koło muzyczne w SP Lyski (Maria Michalska); 
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Gmina Jejkowice: 

-koło gitarowe w SP Jejkowice (Zbigniew Dobrzyński); 

-koło plastyczno-techniczne w SP Jejkowice (Sylwia Hyla); 

-koło muzyczne w SP Jejkowice (Barbara Kondrot); 

-koło plastyczne w SP Jejkowice (Barbara Araszkiewicz); 

-koło szachowe w SP Jejkowice (Ryszard Marion); 

Gmina Świerklany: 

-koło plastyczne w SP nr 1 Świerklany (Ilona Myszka); 

-koło rękodzieła w SP nr 1 Świerklany (Ilona Myszka); 

-koło muzyczne w SP nr 1 Świerklany (Maria Skrobol); 

-koło sportowe w SP nr 2 Świerklany (Sławomir Sobik); 

-koło teatralne w SP nr 1 Świerklany (Bogumiła Szmidt-Kruk); 

-koło muzyczne w SP nr 2 Świerklany (Maria Skrobol); 

-koło ekologiczne w SP Jankowice (Danuta Zoń); 

-koło fotograficzno-filmowe w SP Jankowice (Artur Zawiasa); 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: 

-koło muzyczne w SP Stanowice (Beata Babilas); 

-koło plastyczno-techniczne w SP Przegędza (Natalia Pietrek); 

-koło muzyczne w SP Przegędza (Katarzyna Mańka-Wałek); 

-koło plastyczne w SP Palowice (Beata Pietrek); 

-koło plastyczne w SP Książenice (Krystyna Szulc); 

-koło plastyczne w SP Szczejkowice (Izabela Nowakowska); 

-koło muzyczne w SP nr 8 w Dębieńsku (Anna Jędrzejak); 

-koło plastyczne w SP nr 8 w Dębieńsku (Katarzyna Sienkan-Krząkała); 
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-koło sportowe w SP nr 3 Leszczyny (Krzysztof Grochla); 

-koło europejskie w SP nr 3 Leszczyny (Małgorzata Kajtoch); 

-koło fotograficzne w SP nr 3 Leszczyny (Jerzy Kielech); 

-koło komputerowe w SP nr 3 Leszczyny (Jerzy Kielech); 

-koło plastyczne w SP nr 3 Leszczyny (Beata Pietrek); 

-koło turystyczne w ZS Czerwionka (Beata Gusta); 

-koło muzyczne w ZS Czerwionka (Joanna Rzymanek); 

-koło sportowe  ZS Czerwionka (Mirosław Szopniewski); 

-koło plastyczne w ZSS Leszczyny (Agnieszka Snopek); 

-koło muzyczne w SP nr 1 Leszczyny (Jolanta Sprus); 

-koło plastyczne w SP nr 4 Czerwionka (Ewa Bartoszek); 

-koło sportowe w SP nr 4 Czerwionka (Gabriela Wistuba); 

-koło muzyczne  w SP nr 5 Czerwionka (Anna Jędrzejak); 

-koło plastyczne w SP nr 5 Czuchów (Katarzyna Sienkan-Krząkała); 

-koło sportowe w SP nr 7 Dębieńsko (Gabriela Wistuba). 

Nauczycieli zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenie. W zajęciach kół zainteresowań 

uczestniczyło 1180 wychowanków. W 2019 roku wychowankowie wzięli udział w 73 

konkursach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia: 

-I i III miejsce na Międzynarodowym projekcie plastycznym z Łotwą „Tydzień sztuk 

EXTREME SKETCHING”; 

-I miejsce zespołu SINGERS na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek i Pieśni Patriotycznej, 

-II miejsce zespołu REALISE na Ogólnopolskiej Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej oraz 

Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” i Ogólnopolskim Konkursie 

Tańca „Rhythm & Style – First Step”; 

-I,II,III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy pożarom”; 
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-Grand prix dla koła teatralnego „Świetlik” w Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Moja 

Pasja” oraz I miejsce dla tego koła w Wojewódzkim Festiwalu Teatralnym Zespołów 

Dziecięcych i Młodzieżowych „PROSCENIUM”; oraz wiele innych sukcesów w konkursach 

międzynarodowych, wojewódzkich, powiatowych, regionalnych i międzyszkolnych. Ponadto 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizowało cykliczne imprezy: Młodzieżowy 

Festiwal Muzyczny, etap powiatowy do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. 

Zorganizowano zajęcia umuzykalniające, warsztaty ekologiczne, plener fotograficzny, zajęcia 

rekreacyjno-sportowe w dworze w Łukowie Śląskim oraz XI Powiatowy Przegląd Zespołów 

Artystycznych w Łukowie Śląskim. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 

W 2019 roku poradnia obejmowała swą opieką 44 placówki oświatowe z Powiatu Rybnickiego. 

W poradni zatrudnionych jest 22 osoby (16 merytoryczni: psycholog, pedagog, logopeda). 

Różnymi formami wsparcia objęto 1471 dzieci. W zakresie pomocy udzielonej dzieciom  

i młodzieży przeprowadzono: 

-terapie pedagogiczne u 16 dzieci; 

-terapie psychologiczne u 38 uczniów; 

-terapię SI u 83 uczniów; 

-terapię logopedyczną dla 204 uczniów; 

-terapię indywidualną u 59 uczniów; 

-terapie grupowe dla 36 osób; 

-terapie rodzin dla 32 osób; 

-treningi zachowań społecznych dla 15 uczniów; 

-udzielono 7 porad zawodowych; 

-zrealizowano 1 interwencję kryzysową dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Wykonano w 2019 roku 828 diagnoz psychologicznych, 835 diagnoz pedagogicznych, 376 

diagnoz logopedycznych i 7 diagnoz zawodoznawczych. Łącznie udzielono 1855 porad, 

wykonano 495 opinii, wydano 82 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz 295 orzeczeń.  
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Zarząd Dróg Powiatowych: 

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 roku to 16 etatów. Szczegółowy opis zadań 

realizowanych przez tę jednostkę znajduje się w dziale „Drogi powiatowe”. 

Powiatowy Urząd Pracy: 

W 2019 roku na różne formy wspierające zatrudnienie skierowano 1095 bezrobotnych,  

zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w programie na dzień 31.12.2019 r. znalazły               

684 osoby.  

Formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

Tytuł 
Rozpoczęli 

Ogółem / Powiat 

Zakończyli 

Ogółem / Powiat 

Efektywność 

średnia w % 

Wydatki 

w tys. 

Prace interwencyjne 

Roboty publiczne 

Staże  

Szkolenia 

Przygotowanie zawodowe dorosłych 

Studia podyplomowe 

Środki na działalność 

Ref. wyposażenia stanowiska pracy  

Prace społecznie użyteczne 

Bon zatrudnieniowy 

Bon na zasiedlenie 

Dofinansowania 50+ 

Koszty dojazdów 

Koszty badań lekarskich 

skierowanych na staże, PSU 

Koszty opieki nad dziećmi osób 

powracających na rynek pracy   

Wspieranie zatrudnienia                          

w spółdzielniach socjalnych 

101 / 39 

4 / 4 

465 / 165 

95 / 30 

3 / 0 

9 / 3 

163 / 47 

47 / 22 

157 / 56 

6 / 1 

30 / 10 

15/ 7 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

112 / 46 

4 / 4 

288 / 110 

94 /  29 

1 / 1 

9 / 3 

w trakcie 

w trakcie 

157 / 56 

3 / 1 

25 / 6 

24 / 6 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

98,2 

75 

74,3 

68,1 

100 

88,9 

100 

100 

15,3 

100 

96 

95,8 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

472,3 

25,4 

2.484,0 

314,5 

27,2 

50,4 

2.921,1 

992,3 

174,4 

37,3 

238,8 

208,2 

10,8 

38,9 

 

9,1 

 

7,7 
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Dodatki aktywizacyjne 

W 2019 roku przyznano 235 dodatków aktywizacyjnych osobom, które z własnej inicjatywy 

podjęły zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.  

PFRON (powiat rybnicki) 

W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zaktywizowano 4 osoby 

poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu: 

- staż – 4 osoby. 

Repatrianci  

W 2019 roku zostały zaktywizowane 2 osoby - podjęcie pracy: Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej (1) oraz Rybnickie Służby Komunalne (1). W minionym roku 2 repatriantów 

kontynuowało również zatrudnienie w ramach umów zawartych w 2018 roku. 

OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW 

REJESTRACJE I WYREJESTROWANIA 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP Rybnik zarejestrowanych było 2.592 osoby, w tym                     

898 z powiatu rybnickiego z czego: 

- 851 osób bezrobotnych (w tym 104 osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych), 

- 47 osób poszukujących pracy. 

Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 4,7%. 

Przepływ bezrobotnych i dodatkowe działania w 2019 roku: 

- zarejestrowano 5.467 osób bezrobotnych (w tym z powiatu rybnickiego 1.717 osób), 

natomiast wyrejestrowano ogółem 5.913 osób bezrobotnych (w tym 1.877 z powiatu), 

- z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano 2.707 osób (w tym 876 z powiatu rybnickiego), 

- wydano łącznie 5.072 zaświadczeń o okresach rejestracji, 

- zarejestrowano 180 osób, które powróciły z zagranicy, 47 spośród nich nabyło zasiłki dla 

bezrobotnych na zasadach koordynacji zabezpieczenia społecznego, 

- zarejestrowano 38 osób z prawem do transferu zasiłku z zagranicy,  

- przeprowadzono 651 postępowań wyjaśniających w zakresie zbiegów ubezpieczeń, 

- przyjęto od osób zarejestrowanych łącznie 2.885 zaświadczeń lekarskich. 
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POŚREDNICTWO PRACY 

Liczba wydanych skierowań (ogółem - 6931, w tym 2100 dla mieszkańców powiatu). 

Tytuł Staż                     Praca                    
Prace społecznie 

użyteczne 

Ogółem 2329 4361 241 

Powiat 719 1325 83 

 

Liczba zgłoszonych  ofert i miejsc pracy 

Tytuł Liczba zgłoszonych ofert pracy Zgłoszone miejsca pracy w ramach ofert pracy 

Ogółem 2721 6524 

Powiat 798 1914 

 

W minionym roku zgłoszono również 3340 wolnych miejsc pracy spoza obszaru działalności 

Urzędu. 

Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami 

Organizowane przedsięwzięcie 

Liczba                   

wystawców 

Liczba                          

wolnych miejsc 

pracy 

90 giełd pracy  90 731 

XX Targi pracy dla osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy 

40 1300 

3 Jarmarki Ofert Pracy (w tym Czerwionka-

Leszczyny, Świerklany, Jarmark Sezonowych 

Ofert Pracy) 

36 871 

Wizyty w zakładach pracy 

W minionym roku przeprowadzono 566 wizyt, w tym 192 w firmach usytuowanych na terenie 

powiatu. Wizyty miały na celu nawiązanie współpracy, zaoferowanie pomocy przy naborze 

pracowników oraz promocję usług PUP Rybnik.  
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Zatrudnianie cudzoziemców 

W 2019 roku PUP zarejestrował 4529 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcowi tj. o 893 więcej niż w roku 2018 r.: (obywatele Ukrainy  - 4032, Rosji - 19, 

Gruzji - 321, Mołdawii - 88, Armenii - 6, Białorusi - 63).  

W minionym roku wydano pracodawcom 146 opinii na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

Złożono również 81 wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze 

pracownika tymczasowego na terytorium RP. 

Świadczenie usług EURES 

W minionym roku przyjęto do realizacji 2687 ofert (5451 stanowisk) od pracodawców  

z zagranicy. 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

W 2019 roku z różnych form poradnictwa zawodowego ogółem skorzystało 5387 osób (w tym 

1503 z powiatu rybnickiego).  

Formy pomocy doradczej 

Tytuł 

 
 Poradnictwo 
indywidualne 

 

 
Poradnictwo 

grupowe  
 

 
Informacja 
zawodowa 

 

Badania lekarskie 
oraz określenie    

przydatności 
zawodowej 

Współpraca             
ze szkołami 

Ogółem 2007   636   2194   47  503  

Powiat 547 197 585 14 160 

 

Inne działania doradców zawodowych: 

1. Utworzenie na stronie Urzędu zakładek: „Centrum Usług Doradczych”                               

(dla zainteresowanych formami aktywizacji zawodowej) oraz „Pracownik godny uwagi”                         

(dla osób, które chcą szybko wrócić na rynek pracy). 

2. Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie IV Olimpiady „Z Wiedzy o Planowaniu                    

i Zarządzaniu Karierą Zawodową” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Udział doradców zawodowych w IV Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego 

województwa śląskiego przeznaczonego dla rodziców i ich dzieci w celu określenia 

optymalnej ścieżki kształcenia. 

4. Udział doradców zawodowych w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 
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5. Publikacja w kwartalniku Dialog Edukacyjny pt.: „Małe kroki w dobrym kierunku –                              

o efektywności współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa całożyciowego”. 
 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI RYNKU PRACY 

-Konferencja „Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku – twój rozwój, nasza praca, nasza pasja”: 

Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję, z okazji 100-lecia Publicznych Służb 

Zatrudnienia, która wpisała się w oficjalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Przedsięwzięcie zgromadziło wielu znamienitych gości. W trakcie wręczono 

dyplomy uznania dla pracodawców w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie oraz za 

wspólnie podejmowane przedsięwzięcia, które przyczyniły się do rozwiązywania wielu 

problemów społecznych, w tym łagodzenia skutków bezrobocia. 

-Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku wspierał pracodawców i ich pracowników w rozwoju 

zawodowym poprzez finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego. Umożliwiło to 

dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki 

oraz częściowo zniwelowało deficyt pracowników z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi                           

na lokalnym rynku pracy. W 2019 roku zrealizowano 270 umów na realizację kształcenia 

ustawicznego z 90 pracodawcami (w tym 24 pracodawców z powiatu), z którego skorzystało 

739 uczestników (w tym z zakładów w powiecie 131).  

-Organizacja szkoleń: 

Tytuł 
Rozpoczęli 

Ogółem / Powiat                     

Zakończyli 

    Ogółem / Powiat                                 

Efektywność 

średnia w % 

Szkolenia 95 / 30 94 / 29 68,1 

Przygotowania zawodowe dorosłych 3 / 0 1 / 1 100 

Studia podyplomowe 9 / 3 9 / 3 88,9 

-Rybnickie Dni Przedsiębiorczości (RDP): 

PUP koordynował działania Europejskich Dni Pracodawcy w partnerstwie z Urzędem Miasta 

Rybnika, Izbą Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Inkubatorem Przedsiębiorczości w Rybniku oraz Cechem 

Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku. W ramach wspólnie 



42 
 

organizowanych Rybnickich Dni Przedsiębiorczości zaplanowano szereg wydarzeń 

skierowanych do pracodawców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

-Wizyty doradców klienta w lokalnych formach promujące usługi PUP i zachęcające                           

do współpracy.  

-Porady z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego bezzwrotnego (dotacje) oraz 

zwrotnego (pożyczki współfinansowane w ramach środków europejskich). 

-Spotkanie informacyjne dla pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 

-Spotkanie przy kawie o tematyce „Kształcenie zawodowe młodocianych. Promocja zawodów 

znikających”. 

-Spotkanie edukacyjne z Maciejem Westerowskim pt.: „Jak skutecznie motywować 

pracowników”. 

-Jarmark Ofert Pracy – praca dla Seniora. 

-Objazdowy Jarmark Ofert Pracy pn.: „Pasja, profesja, powołanie…” Oferty pracy dla Juniora 

i Seniora. 

-Spotkanie dla przedsiębiorców nt.: „Obowiązujące zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 

roku oraz „Czy elegancja musi być szara”. 

-Spotkanie informacyjne dla pracodawców promujące Pracownicze Plany Kapitałowe 

-Rybnickie Dni Kariery: 

W minionym roku Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) przeprowadziła                     

XI Rybnickie Dni Kariery pn. „Pasja, profesja, powołanie…” zorganizowane w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Łącznie przeprowadzono kilkadziesiąt imprez, w których 

wzięło udział ok. 1300 osób. 

RPPZ zorganizowała debatę: „Młodzi na rynku pracy”. W trakcie debaty omówiono zasady 

rozwoju zawodowego, nabywanie kompetencji zawodowych oraz przybliżono funkcjonowanie 

współczesnego rynku pracy. 

-„Rybnik dla biznesu 3”: 

Spotkanie, które było okazją do nawiązania kontaktów oraz budowy relacji między osobami 

tworzącymi środowisko biznesowe, zostało połączone z wystąpieniem prof. Andrzeja Blikle, 

popularyzatora dynamicznie zyskującej na popularności koncepcji turkusowych organizacji. 

 W spotkaniu uczestniczyli lokalni pracodawcy, przedsiębiorcy zrzeszeni  w różnych 

organizacjach, przedstawiciele nauki oraz samorządów. 

-Spotkanie dla młodzieży nt. Zapobiegania handlowi ludźmi oraz przestępstwom 

towarzyszącym temu zjawisku: 
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Prelekcja, skierowana do rybnickiej młodzieży, współorganizowana była przez Komendę 

Miejską Policji w Rybniku,  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Rybnickie Centrum 

Edukacji Zawodowej. W spotkaniu udział wziął również pracownik Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Uczestnicy otrzymali bardzo dużo cennych informacji o zagrożeniach                                     

i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową,                        

a także o możliwościach  zabezpieczenia się przed przestępstwami związanymi z wyzyskiem 

czy zmuszaniem do pracy. 

-Spotkanie dla pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemców: 

Urząd zorganizował spotkanie informacyjne dla pracodawców, podczas którego omówiono 

warunki wjazdu cudzoziemców do Polski, zasady weryfikacji dokumentów paszportowych, 

zameldowania i wymeldowania cudzoziemców, nadania numeru PESEL oraz świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej na terytorium RP. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku: 

W 2019 roku Biblioteka zarejestrowała 23.140 czytelników. Aktywnie wypożyczających 

czytelników z Powiatu Rybnickiego w roku 2019 zostało zarejestrowanych 1.041 osób. W 2019 

roku udostępnionych zostało 533.100 zbiorów, w tym 469.741 książek, 40.061 czasopism  

i 23.298 zbiorów specjalnych. Ze zbiorów elektronicznych pobrano 5.744 dokumentów, zaś 

wejść na stronę internetową odnotowano 84.083. W 2019 roku do biblioteki wpłynęło 18.482 

woluminów o łącznej wartości 366.598,95 zł, prenumerowano 158 tytułów o wartości 

46.491,09 zł oraz pozyskano 3.714 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 68.563,44 zł.  

W 2019 roku dokonano 1141 modyfikacji w module REGA-Bibliografia 

regionalna/dziedzinowa (obejmuje 23.230 rekordów). Z elektronicznych  baz tworzonych  

w czytelni skorzystało 5.154 czytelników. W 2019 roku wykonano 2.782 skany, przygotowano 

758 skanów do publikacji i opublikowano 156 numerów czasopism- 1.185 skanów. 
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7) Realizacja porozumień  

W 2019 roku Powiat Rybnicki zawarł następujące porozumienia: 

•8 porozumień z Miastem Rybnik zawartych w dniu 02.01.2019 roku dotyczące kosztów 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej; 

•porozumienie z Powiatem Wodzisławskim z dnia 02.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• 2 porozumienia z Miastem Żory z dnia 09.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej; 

• 4 porozumienia z Miastem Żory z dnia 09.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka  

w placówce; 

• 2 porozumienia z Powiatem Mikołowskim z dnia 10.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Powiatem Wodzisławskim z dnia 10.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z MZK Jastrzębie Zdrój z dnia 11.01.2019 roku nr RK.7140.2.2019 w sprawie 

powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 

zadania własnego Powiatu Rybnickiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu 

publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na 

terenie powiatu; 

• 2 porozumienia z Powiatem Zgorzeleckim z dnia 30.01.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Powiatem Gliwickim z dnia 05.02.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej; 

• 2 porozumienia z Powiatem Gliwickim z dnia 05.02.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• 4 porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 07.02.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Powiatem Cieszyńskim z dnia 07.02.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

pełnoletniej wychowanki w rodzinie zastępczej; 

• 4 porozumienia z Powiatem Raciborskim z dnia 27.02.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Miastem Katowice z dnia 01.03.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej; 
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• porozumienie z Gminą Lyski z dnia 01.03.2019 roku w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego; 

• porozumienie z Gminą Czerwionka-Leszczyny z dnia 01.03.2019 roku w sprawie 

przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego; 

• porozumienie z Gminą Gaszowice z dnia 01.03.2019 roku w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego; 

• porozumienie z Gminą Jejkowice z dnia 01.03.2019 roku w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego; 

• porozumienie z Gminą Świerklany z dnia 01.03.2019 roku w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia dwuszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego; 

• porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój z dnia 14.03.2019 roku dotyczące dofinansowania 

kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju uczestnika  

z Powiatu Rybnickiego; 

• 2 porozumienia z Powiatem Raciborskim z dnia 27.03.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Powiatem Gliwickim z dnia 04.04.2019 roku dotyczące dofinansowania przez 

Powiat Gliwicki kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czerwionce-

Leszczynach uczestnika z Powiatu Gliwickiego; 

• 2 porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 18.04.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Miastem Żory z dnia 18.04.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój z dnia 27.04.2019 roku, dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Miastem Żory z dnia 09.05.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka  

w placówce; 

• porozumienie z Powiatem Legnickim z dnia 29.05.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Miastem Żory z dnia 30.05.2019 roku dotyczące dofinansowania kosztów 

rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żorach uczestników z Powiatu Rybnickiego; 

• porozumienie z Miastem Rybnik z dnia 14.06.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej; 

• 2 porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój z dnia 24.06.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 
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• porozumienie z Powiatem Gliwickim z dnia 28.06.2019 roku dotyczące dofinansowania 

kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Knurowie uczestników z Powiatu 

Rybnickiego; 

• 2 porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 12.07.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Miastem Rybnik z dnia 16.07.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w placówce; 

• porozumienie z Miastem Żory z dnia 22.07.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Powiatem Będzińskim z dnia 07.08.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Powiatem Wodzisławskim z dnia 14.08.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

•2 porozumienia z Powiatem Raciborskim z dnia 20.08.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Powiatem Świdnickim z dnia 19.09.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Głównym Geodetą Kraju z dnia 20.09.2019 roku nr WMS/119/2018  

w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury 

technicznej dotyczących publicznych danych PZGIK; 

• porozumienie z Województwem Śląskim (ROPS) z dnia 03.10.2019 roku dotyczące kosztów 

pobytu dziecka w placówce; 

• 3 porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 09.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinnym domu dziecka; 

• porozumienie z Miastem Bydgoszcz z dnia 09.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

• porozumienie z Miastem Rybnik z dnia 13.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej; 

• 2 porozumienia z Powiatem Raciborskim z dnia 17.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w placówce; 

• porozumienie z Miastem Rybnik z dnia 17.12.2019 roku nr E.031.9.2019 w sprawie realizacji 

usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu 

Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku; 
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• 3 porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 27.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu dziecka 

w placówce; 

• porozumienie z Powiatem Raciborskim  z dnia 30.12.2019 roku dotyczące kosztów pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej; 

Ponadto aneksowano 16 porozumień z lat poprzednich. 
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VII. Inwestycje     

Inwestycje  stanowią  o  sile  i  prężności  samorządu,  decydują  o  atrakcyjności  terenu   

i jakości życia mieszkańców. W powiecie rybnickim zrealizowano w 2019 roku następujące 

inwestycje: 

Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym w Powiecie 

Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)” 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2018 

Okres realizacji: do 28.06.2019r. 

Nr umowy: 2018/0617/9064/SubA/DIS/OSA 

Plan na 2019r.:130.992,43 zł 

Wykonanie w 2019r.:130.992,43 zł 

Dofinansowanie obejmuje projekt „Otwarta strefa aktywności w Łukowie Śląskim” o wartości 

99.829,00zł (w tym dofinansowanie 49.900,00 zł). W I półroczu 2019 roku w ramach zadania 

zrealizowano procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i w dniu 28.06.2019r. odebrano 

protokolarnie prace. Wartość zadania wynosi 130.992,43 zł (w tym dofinansowanie 

49.900,00zł). 
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„Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na 

potrzeby użyteczności publicznej” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Działanie: 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie: 5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.05-24-07DE/17-01 

Okres realizacji projektu: 2016-06-16 - 2019-06-30 

Wartość dofinansowania UE+BP: 1.701.877,29 zł 

Wkład własny wynosi 400.938,61 zł 

Plan na 2019r.:1.109.207,12 zł 

Wykonanie w 2019r.:1.103.861,76 zł 

W 2019 roku zostały zrealizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu (muszla, 

altana, wiata, nasadzenia, tereny zielone) na kwotę1.103.861,76 zł (umowa nr OR.273.1.2018 

z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym "ECOMPLEX" Ewa Grinspek).  W 2019 roku 

Powiat Rybnicki otrzymał refundację kosztów poniesionych w latach poprzednich. 
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VIII. Pozyskane dofinansowanie w 2019 roku ze środków zewnętrznych: 

1) „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 

20 na potrzeby użyteczności publicznej” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Działanie: 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie: 5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.05-24-07DE/17-01 

Okres realizacji projektu: 2016-06-16 - 2019-06-30 

Wartość dofinansowania UE+BP: 1.701.877,29 zł 

Wkład własny : 400.938,61 zł 

Plan na 2019r.:1.109.207,12 zł 

Wykonanie w 2019r.:1.103.861,76 zł 

2)  „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym  

w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)” 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2018 

Okres realizacji: do 28.06.2019r. 

Nr umowy: 2018/0617/9064/SubA/DIS/OSA 

Plan na 2019r.:130.992,43 zł 

Wykonanie w 2019r.:130.992,43 zł 

 

3)  „ZSCL- szkoła XXI wieku” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 12. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie: 12.2.Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Poddziałanie: 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 
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Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-044C/16-02 

Okres realizacji projektu: 2016-02-15 – 2018-06-30 

Wartość dofinansowania (zgodnie z aktualnym wnioskiem): 2 039 842,07zł 

Wkład własny (zgodnie z aktualnym wnioskiem): 444.727,72 zł 

Plan na 2019r.: 0,00 zł 

Wykonanie w 2019r.:0,00 zł (dokonano jedynie refundacji wydatków za 2018 rok) 

4)  „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

– kształcenie zawodowe uczniów 

Poddziałanie: 2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 

Wartość dofinansowania: 550 719,11 zł 

Projekt skierowany jest do 58 uczniów szkół zawodowych, którzy zgodnie ze swoimi 

potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w certyfikowanych kursach i szkoleniach 

zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy 

oraz dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego oraz poprawę efektywności kształcenia zawodowego, jak i dostosowanie oferty 

kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.  W ramach projektu w 2019 roku  zostały 

przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie: 

 ECDL Standard 80h dla 8 osób z kierunku technik informatyk, 

 ECDL Base 40h dla dwóch grup: ekonomistów – 8 os. oraz 8 uczniów reklamy, 

 kurs spawacza MIG/MAG dla 2 uczniów kierunku technik elektryk oraz 5 uczniów 

kierunku technik logistyk, 

 szkolenia grafika online EITCA 8 uczniów reklamy, 

 kurs baristy dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych, 

 kurs sommelier dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych, 
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 Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorą udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, 

które są przeprowadzane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia  

i wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów. 

Każdy z uczestników bierze również udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia 

mają charakter aktywizujący. W dniu 20 maja 2019r. uczestnicy projektu wzięli udział  

w wizycie studyjnej do zakładu pracy w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej – Future Processing. 

Firma to ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Wizyta studyjna miała na celu 

zapoznanie uczestników projektu z dużym zakładem pracy (800 pracowników), w bardzo 

nowoczesnym budynku, przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach pracy. Uczestnicy 

projektu poznali całą infrastrukturę firmy, zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz specyfikę pracy. 

Wielu z uczestników projektu wykazało bardzo duże zainteresowanie możliwością zatrudnienia 

czy też odbycia stażu. Została też podkreślona ważność znajomości języka obcego na 

dzisiejszym rynku pracy. 

Dla ekonomistów odbywają się wizyty patronackie. 13 czerwca 2019r. odbyła się druga wizyta 

studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów 

kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały 

podzielone na 2 części i obejmowały: „Metody ilościowe w biznesie” oraz „Autoprezentację 

i komunikację”. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny z wykorzystaniem metod 

aktywizujących uczniów przy realizacji projektu. 29 listopada 2019r. odbyła się trzecia wizyta 

studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów 

kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały 

podzielone na 2 części i obejmowały: Gra giełdowa (wykład i ćwiczenia) oraz Mój pierwszy 

projekt IT - Moja pierwsza aplikacja mobilna na Android. Zajęcia miały charakter teoretyczno-

praktyczny z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów przy realizacji projektu. 

Dodatkowo w ramach projektu, każda z klasopracowni została wzbogacona w pomoce i środki 

dydaktyczne. Zostały zakupione pomoce do pracowni informatycznej, reklamy, ekonomicznej, 

hotelarskiej, gastronomicznej, analitycznej, elektrycznej i spawalniczej. Dla 29 uczestników 

projektu, odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w czasie których uczniowie 

przygotowują się do certyfikowanego egzaminu sprawdzającego ich poziom, a także 

korzystają z wcześniej zakupionych podręczników. W terminie od 24 czerwca 2019r. do 

19 lipca 2019r w/w grupa 29 uczestników projektu odbyła staże zawodowe w zakładach pracy 

zgodnych z ich kierunkiem nauczania i tematyką objętą projektem.  W ramach projektu 

nauczyciele przedmiotów zawodowych zrealizowali szkolenia doskonalące: 
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 studia podyplomowe z zakresu dietetyki (Justyna Gołębiowska) 

 szkolenia EITCA: szkolenie informatyczne dla 1 nauczyciela (Robert Hysa), szkolenie 

graficzno-reklamowe (Marzena Hysa) oraz reklama internetowa i rynek elektroniczny 

(Iwona Jeszka-Sasiela) 

 szkolenie programista aplikacji (Jacek Lepczak) 

 kurs dietetyki podstawowej oraz kurs dietetyki zaawansowanej (Angelika Winkler) 

 kurs spawacza MIG/MAG (Adam Głombik) 

 kurs spawacza TIG (Dariusz Grajner i Edward Czajkowski) 

 szkolenie turystyczne (Beata Gusta) 

 kurs baristy (Ewa Michalak) 

 szkolenia ekonomiczne (Bożena Usarek oraz Agnieszka Wąsiewska). 

 

5)  „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Priorytet 9. Włączenie społeczne 

Działanie: 1. Aktywna integracja 

Poddziałanie: 6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – projekty OPS i PCPR 

Wartość dofinansowania: 2 385 567,72 zł 

W 2019 roku  realizowana jest terapia zajęciowa (codziennie od poniedziałku do piątku 6 

godzin dziennie) w ramach pracowni: 

 Rękodzieła (wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych (kartki 

świąteczne, stroiki, ozdoby choinkowe, kompozycje kwiatowe, ozdobne świeczniki, 

lampiony), własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych (z kwiatami, 

kolorowe, lampiony) w ramach warsztatów wykonywania świec przy pomocy różnych 

technik warsztaty mydlarskie, własnoręczne wykonywanie mydełek o różnych formach  

i zapachach, okolicznościowych, prezentowych); 

 Sprzątania i ogrodnictwa (zasady pracy w ogrodzie, sposoby siania i sadzenia roślin, 

zbiory owoców/warzyw, pielęgnacja kwiatów, obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych 

(kosiarka, podkaszarka, łopaty, grabki itp.); 
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 Biżuterii artystycznej (wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej  

z użyciem drobnych elementów gdzie potrzeba rozwoju kreatywności typu: bransoletki,  

łańcuszki, breloki); 

 Kroju i szycia (nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich 

sprzętów materiałów typu: fartuchy robocze,  ręczniki, ozdobne woreczki na wykonane 

świece, biżuterię i mydełka, serwetki, obrusy). 

Każdy z uczestników warsztatów ma zapewnioną rehabilitację, wsparcie logopedy, trenera oraz 

zajęcia z doradcą zawodowym. Dodatkowo w ramach prowadzonych warsztatów  uczestnicy 

mają zapewniony dowóz na miejsce oraz ciepły posiłek.  

6) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Rybnickiego” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów 

Działanie 2. Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 2. Gospodarka odpadami RIT 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.02-24-01GF/19-00 z dnia 22.11.2019r. 

Wartość dofinansowania (wnioskowana): 1 843 593,45 zł 

Wkład własny: 97.031,23 zł 

Okres realizacji: 2019-04-08 - 2021-12-31 

Plan na 2019r.:9.840,00 zł 

Wykonanie w 2019r.:9.840,00 zł 

W I półroczu 2019 roku została wykonana dokumentacja aplikacyjna dla zadania na kwotę 

9.840,00 zł,  przeprowadzony został nabór wniosków grantowych wśród mieszkańców Powiatu 

Rybnickiego. W ramach przeprowadzonego w dniach 25 marca - 25 kwietnia 2019 roku naboru 

wniosków mieszkańcy powiatu złożyli w sumie w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 126 

wniosków obejmujących budynki mieszkalne oraz gospodarcze, które objęte zostały 

niniejszym projektem. Spośród budynków tych, zlokalizowanych na terenie indywidualnych 

gospodarstw domowych, 52 to budynki mieszkalne, zaś 74 to budynki gospodarcze. 

Przedmiotowe budynki znajdują się na terenie miejscowości wchodzących w skład wszystkich 

gmin powiatu rybnickiego: 

- Gminy Czerwionka-Leszczyny - 3 budynki w miejscowości Stanowice; 



57 
 

- Gminy Gaszowice - 70 budynków w miejscowościach: Czernica, Gaszowice, Łuków Śląski, 

Piece, Szczerbice; 

- Gminy Jejkowice - 12 budynków w miejscowości Jejkowice; 

- Gminy Lyski - 26 budynków w miejscowościach: Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, 

Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Żytna; 

- Gminy Świerklany - 15 budynków w miejscowości Świerklany. 

Na przedmiotowych budynkach znajdują się pokrycia dachowe zawierające azbest w postaci 

płyt azbestowo-cementowych (falistych oraz płaskich) których łączna powierzchnia to  

15 055 m2, zaś łączna masa to 177,932 ton. W dniu 22 listopada 2019r. została podpisana 

umowa o dofinansowanie na realizację zadania. 

7) „Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i 
Bogunicach” 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Wartość dofinansowania: 2.540.471,41 zł 

Wkład własny: 2.540.471,41 zł 

Umowa nr 805.21.531.2019.FDS z dnia 28.06.2019r. 

Plan na 2019r.: 5.080.942,82 zł 

Wykonanie w 2019r.: 5.080.942,82 zł 

W I półroczu 2019 r. zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę 

zadania, rozpoczęły się także prace na przebudowywanym odcinku. W dniu 31.10.2019 roku 

zadanie zostało zakończone i dokonano płatności za faktury na kwotę 5.080.942,82 zł. 

Przedmiotem inwestycji była "Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku  

w Adamowicach (ul. Rybnicka od skrzyżowania z ul. Szkolną) i w Bogunicach (ul. Raciborska 

do skrzyżowania z ul. Szkolną/Polną) długości 3,022 km. W ramach projektu zrealizowano 

m.in. poszerzenie jezdni, celem uzyskania normatywnej szerokości pasów ruchu oraz  

wydzielenia jednostronnego pasa ruchu dla rowerów o szer. 1,50 m, wraz ze wzmocnieniem 

istniejącej konstrukcji podbudowy na całym odcinku geosyntetykiem.  

W centrum  miejscowości  Adamowice zostały wykonane po stronie lewej nowe chodniki  

o szerokości deptaka  2,0 m – łączna długość chodników wynosi 407,0 m.   

Wzdłuż całego odcinka drogi  po stronie prawej  za pasem dla rowerów występuje opaska 

zewnętrzna utwardzona destruktem asfaltowym o szerokości 0,5m, z której może korzystać 

pieszy. Pas ruchu dla rowerów wykonany po stronie prawej w ciągu całego odcinka  
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tj. 3,022 km,  Odcinek odwadniany za pomocą kanalizacji deszczowej ze studzienkami 

ściekowymi zlokalizowanymi w jezdni wynosi 590m,  natomiast odcinek drogi odwadniany za 

pomocą rowów 2432m.  

 

8) „Remont drogi powiatowej nr 5343S ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na 

odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby” 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Wartość dofinansowania: 2.779.379,40 zł 

Wkład własny: 1.191.162,60 zł 

Umowa nr: 805.28.30.2019.FDS z dnia 12.11.2019r. 

Termin realizacji: 01.01.2019-30.11.2020r. 

Plan na 2019r.:0,00 zł 

Wykonanie w 2019r.:0,00 zł 

W roku 2019 została podpisana umowa o dofinansowanie zadania oraz ogłoszono 

postępowanie na realizację zadania. Po zakończeniu procedury wartość zadania spadła do 

kwoty 2.526.224,78 zł. 

W ramach remontu planuje się frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni, lokalnie 

rozbiórkę i wykonanie nowej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej  

z mieszanki asfaltowo-mineralnej. W zatoce autobusowej planuje się wzmocnienie podłoża, 

wykonanie podbudowy z betonu cementowego oraz ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej. 

Wykonany zostanie chodnik o szerokości 2,5m, 3,20m, i 1,50m- rozbiórka istniejących 

chodników, wykonanie koryta, podbudowy, obramowania i wykonanie chodnika z kostki 

brukowej betonowej, wykonane zostaną bariery wygrodzeniowe na wysokości szkoły na 

długości 76m. Dostosowane zostaną zjazdy, wykonana zostanie rozbiórka uszkodzonych i 

niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej, i montaż w to miejsce nowych. Wyczyszczone 

zostaną studnie rewizyjne. Długość wyremontowanego odcinka drogi: 869m, długość 

wyremontowanego chodnika po stronie lewej 853m, po stronie prawej 496m.  

 

9) „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy 

Leszczyny” 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Wartość dofinansowania:1.367.899,32 zł 

Wkład własny: 586.242,57 zł 

Umowa nr: 805.28.28.2019.FDS z dnia 12.11.2019r. 
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Termin realizacji:01.01.2019-30.11.2019 

Plan na 2019r.:2.621.835,14 zł (wartość inwestycji w WPF) 

Wykonanie w 2019r.: 2.596.455,14 zł (wartość projektu, w tym 3000,00 zł kary umownej) 

Zadanie realizowane razem na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-

Leszczyny. Zakończone zostało w dniu 14.11.2019r. Wartość zadania zrealizowana w 2019 

roku to kwota 2.596.455,14 zł. W ramach zadania Wykonawcy zostały naliczone kary umowne 

w kwocie 3000zł i o tę wartość zostały pomniejszony koszty kwalifikowalne w projekcie. 

Projekt obejmował przebudowę skrzyżowania dróg ul. Ks. Pojdy DP 5613S i ul. Ligonia (droga 

gminna 361020S) oraz budowę tarczy ronda. Szerokość drogi po przebudowie ustalono na 

7,00m.W ramach projektu zrealizowano również odwodnienie drogi (powierzchniowe poprzez 

nadanie spadku podłużnego i poprzecznego oraz wpusty podłączone do istniejącej kanalizacji 

deszczowej). Przebudowa skrzyżowania ulic Ligonia i ks. Pojdy (DP5613S) w dzielnicy 

Leszczyny na skrzyżowanie o ruchu okrężnym obejmowała przebudowę odcinka ul. ks. Pojdy 

na długości 162m, ul. Ligonia, tarczę ronda o promieniu 5,00/7,50/10,50/13,50m. Konstrukcja  

jezdni i tarczy ronda obejmowała wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15cm, 

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, podbudowę z betonu asfaltowego grubości 

11cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 5cm i warstwę ścieralną grubości 

5cm. Nawierzchnia ulic i chodników oraz tarcza ronda została ograniczona krawężnikiem 

granitowym . Po stronie lewej na całym odcinku tj. 162m ruch pieszych został poprowadzony 

chodnikami dla pieszych o szerokości 2m o nawierzchni z kostki betonowej. Po stronie prawej 

został wykonany częściowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2m,  

o łącznej długości 81m, a częściowo pobocze gruntowe gdzie nie będzie odbywał się ruch 

pieszych.  

 

10) „Remont odcinka rogi powiatowej 5601S od przejazdu kolejowego do 

skrzyżowania z DP 5608S w Suminie” 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Wartość dofinansowania:628.799,82 zł 

Wkład własny: 269.485,65 zł 

Termin realizacji:01.01.2019-30.11.2019 

Umowa nr: 805.28.29.2019.FDS z dnia 12.11.2019r. 

Plan na 2019r.: 898.285,47 zł 

Wykonanie w 2019r.: 898.285,47 zł 

Zadanie zostało całkowicie zrealizowane w 2019 roku, w dniu 26.09.2019r. został podpisany 
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protokół odbioru zadania i zostały zrealizowane wszystkie wydatki na kwotę 898.285,47 zł. 

Remont odcinka drogi powiatowej 5601S od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z DP 

5608S w Suminie o długości odcinka 342m obejmował wykonanie na jezdni o pow. 2540 m2: 

frezowania  istniejącej nawierzchni, wyrównania  podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

ułożenie geosyntetyku, warstwy wiążącej i ścieralnej; ułożenie warstwy ścieralnej na 

skrzyżowaniach i zjazdach na powierzchni 160m2;  w km 0+000 do 0+152 po stronie prawej 

remont zniszczonego chodnika  poprzez: rozbiórkę istniejącego chodnika, wymianę 

podbudowy i  zniszczonych betonowych elementów obramowania i nawierzchni chodnika - 

szerokość  deptaka 1,50m. Ponadto wykonano remont istniejącej zatoki postojowej poprzez 

wykonanie wymiany podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki dla zatoki autobusowej oraz 

wykonanie nawierzchni dla zatoki postojowej, dostosowanie zjazdów, rozbiórka uszkodzonych 

i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej i montaż w to miejsce nowych urządzeń.  
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IX. Drogi powiatowe 

Powiat Rybnicki liczy 107,3 km dróg powiatowych. Zestawienie obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Nr drogi Gmina Miejscowość Opis lokalizacji drogi 
1 2906S Czerwionka-Leszczyny Książenice ul. Klimka 
2 2907S Czerwionka-Leszczyny Książenice ul. Ks. Pojdy 
3 3536S Lyski Sumina ul. Dworcowa 
 3536S Lyski Zwonowice ul. Sumińska +ul. Wyzwolenia 
4 3537S Lyski Adamowice ul. Szkolna 
5 3538S Lyski Pstrążna ul. Morcinka 
6 3546S Lyski Raszczyce ul. Szkolna 
7 5025S Lyski Sumina ul. Dworcowa 
 5025S Lyski Lyski ul. Dworcowa + ul. Kamionki 
 5025S Gaszowice Łuków ul. Wolności 
 5025S Gaszowice Czernica ul. Wolności 
8 5026S Gaszowice Gaszowice ul. Rydułtowska 
 5026S Gaszowice Piece ul. Rydułtowska 
9 5311S Czerwionka-Leszczyny Szczejkowice ul. Palowicka 
 5311S Czerwionka-Leszczyny Palowice ul. Wiejska 
10 5312S Czerwionka-Leszczyny Bełk ul. Palowicka 
 5312S Czerwionka-Leszczyny Palowice ul. Bełkowska + ul. Dębowa 
11 5341S Czerwionka-Leszczyny Czerwionka ul. Ornontowicka + ul. Prosta 
12 5343S Czerwionka-Leszczyny Czerwionka ul. Furgoła + ul. Jesionka + ul. 

Zabrzańska 
13 5601S Lyski Nowa Wieś ul. Rybnicka 
 5601S Lyski Lyski ul. Sikorskiego + ul. Rybnicka 
 5601S Lyski Sumina ul. Rybnicka + ul. Wolności 
 5601S Gaszowice Gaszowice ul. Sumińska 
 5601S Gaszowice Szczerbice ul. Sumińska 
 5601S Jejkowice Jejkowice ul. Główna 
14 5604S Lyski Raszczyce ul. Raciborska 
 5604S Lyski Adamowice ul. Rybnicka 
 5604S Lyski Bogunice ul. Raciborska 
15 5608S Lyski Sumina ul. Rybnicka 
 5608S Gaszowice Gaszowice ul. Wiejska + ul. Rybnicka 
 5608S Gaszowice Szczerbice ul. Rybnicka 
 5608S Jejkowice Jejkowice ul. Główna 
16 5610S Świerklany Jankowice ul. Nowa 
17 5611S Świerklany Świerklany ul. Plebiscytowa 
18 5612S Świerklany Świerklany ul. Boryńska 
19 5613S Czerwionka-Leszczyny Przegędza ul. Leszczyńska 
 5613S Czerwionka-Leszczyny Leszczyny ul. Ks. Pojdy 
20 5614S Czerwionka-Leszczyny Czerwionka ul. Parkowa 
 5614S Czerwionka-Leszczyny Bełk ul. Wolności 
21 5617S Gaszowice Gaszowice ul. Kolejowa 
 5617S Gaszowice Łuków ul. Kolejowa 
22 5618S Gaszowice Czernica ul. Powstańców 
 5618S Lyski Pstrążna ul. Topolowa 
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23 5620S Jejkowice Jejkowice ul. Niedobczycka 
24 5621S Czerwionka-Leszczyny Dębieńsko ul. Odrodzenia, + ul. Górnicza, + 

ul. Przemysłowa 
25 5625S Czerwionka-Leszczyny Leszczyny ul. Armii Krajowej 
 5625S Czerwionka-Leszczyny Czerwionka-

Leszczyny 
ul. Armii Krajowej 

26 5627S Czerwionka-Leszczyny Czuchów ul. Cmentarna 
27 5628S Czerwionka-Leszczyny Dębieńsko ul. Bełkowska 
 5628S Czerwionka-Leszczyny Bełk ul. Bełkowska 
28 7806S Świerklany Świerklany ul. Szerocka 

 

W 2019 roku zostały wykonane następujące remonty na drogach powiatowych: 

Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
1 Przebudowa skrzyżowania ul. Ligonia i ks. 

Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny 
2.624.455,15 zł Czerwionka-

Leszczyny 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
2 Przebudowa drogi powiatowej 5604S na 

odcinku w Adamowicach i Bogunicach 
5.083.562,82 zł Lyski 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
3 Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku 

ul. Wiejskiej w Gaszowicach 
996.300,00 zł Gaszowice 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
4 Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 

ul. Palowickiej w Szczejkowicach 
1.052.249,19 zł Czerwionka-

Leszczyny 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
5 Remont nawierzchni jezdni ul. Bełkowskiej 

w Bełku 
291.829,41 zł Czerwionka-

Leszczyny 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
6 Remont drogi powiatowej 3536S ul. 

Sumińskiej w Zwonowicach 
1.621.877,16 zł Lyski 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
7 Budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 
5601S w Lyskach 

349.994,75 zł Lyski 
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Lp. Nazwa zadania Koszt Gmina 
8 Montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu 

dróg powiatowych 
320.000,00 zł Powiat Rybnicki 

 

 

W 2019 roku zostały wykonane bieżące remonty jezdni: 

a) na drogach powiatowych: 

-remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni- 10.561,66m2  oraz remonty 

cząstkowe emulsją i grysami - 147,–0 ton na kwotę 895.368,51zł; 

b) na drogach wojewódzkich: 

- remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni- 8.17179 m2  oraz remonty 

cząstkowe emulsją i grysami 353,00 ton na kwotę 1.334.550,48 zł; 

Ponadto zostały wyremontowane chodniki na drogach powiatowych o długości 246,52m2 na 

kwotę 76.833,25 zł oraz na drogach wojewódzkich na kwotę  o długości 265,20 m2 na kwotę 

66.698,83 zł. 
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X. Stan mienia Powiatu Rybnickiego za 2019 rok 

Podsumowując stan mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2019 roku należy zauważyć, 

iż dane kształtowały się następująco: 

1) w ramach przysługujących Powiatowi praw własności odnotowano wartość 

94.756.637,55 zł środków trwałych w tym: 

-Starostwo Powiatowe w Rybniku- 17.047.270,37 zł; 

-Dom Pomocy Społecznej w Lyskach- 3.782.110,56 zł; 

-Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach- 6.221.635,91 zł; 

-Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach- 4.414.601,81 zł; 

-Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku- 61.332.300,88 zł; 

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku- 1.281.349,05 zł; 

-Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach-  

515.376,67 zł; 

-Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 127.716,71 zł; 

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- 34.275,59 zł; 

2) nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu 

Rybnickiego (w tym budynki, budowle, grunt, inwestycje w obcych środkach trwałych): 

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.219.508,56 zł; 

-Dom Pomocy Społecznej w Lyskach- 3.403.923,02 zł; 

-Zespół Szkół/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/ Powiatowe Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej/ Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza- 7.217.847,47 zł; 

-Zarząd Dróg Powiatowych – 558.940,43 zł; 

-Zespół Szkół Specjalnych – 4.689.784,22 zł; 

3) grunty pod drogami powiatowymi stanowiły 2.524.365,83zł; 

4) Powiat Rybnicki posiada akcje na kwotę 66.400,00 zł; 

5) Powiat Rybnicki posiada prawa rzeczowe na kwotę 47.189,19 zł; 
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6) Wierzytelności stanowiły wartość 22.298.763,15 zł; 

7) Dochód z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz 

wykonywanie posiadania stanowiło wartość 1.083.671,49 zł. 

Poniższe zestawienie obrazuje Najemców i biorących w używanie pomieszczenia w budynku 

Starostwa Powiatowego w Rybniku w 2019 r.: 

 Agencja Ubezpieczeniowa Elżbieta Matyka,  

 Usługi Geodezyjno –Kartograficzne Czesław Zimoń, 

 Usługi Geodezyjne Machulec Karol,  

 Usługi Geodezyjne Jaźwińska Katarzyna,  

 Skarb Państwa – Terenowy Punkt Paszportowy,  

 Skarb Państwa – Powiatowy Inspektorat Weterynarii,  

 Bank Spółdzielczy w Żorach. 
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XI. Realizacja programów i strategii w 2019 roku 

1)Strategia Rozwoju Powiatu Rybnickiego na lata 2015-2020 

W rozdziale VIII „Monitoring strategii i wskaźniki pomiaru celów strategicznych” są wskazane 

dla każdego z celów wskaźniki za pomocą których mierzy się stopień realizacji strategii.  Dla 

poszczególnych celów w 2019 roku zostały osiągnięte następujące wartości: 

1) Dla celu C1 „Rozwój gospodarczy powiatu rybnickiego” 

a)Liczba bezrobotnych w powiecie rybnickim z uwzględnieniem osób młodych, długotrwale 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, z wykształceniem zawodowym, wyższym: 

-liczba bezrobotnych ogółem: 898 osób 

-liczba bezrobotnych w wieku do 24 lat- 124 osób 

-liczba długotrwale bezrobotnych – 397 osoby 

- liczba niepełnosprawnych bezrobotnych- 55 osób 

-liczba bezrobotnych z wykształceniem zawodowym- 243 osoby 

-liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym- 89 osoby 

b) liczba nowopowstałych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, ścieżek przyrodniczych-  

2 (Otwarta Strefa Aktywności w Łukowie Śląskim, dwór w Łukowie Śląskim wraz  

z przyległym otoczeniem); 

2) Dla celu C2 „Kapitał ludzki o wysokich kompetencjach oraz aktywizacja 

mieszkańców” 

a)liczba bezrobotnych w powiecie rybnickim w wieku 18-26 lat- 124 osób; 

b) liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu rybnickiego: 3 stowarzyszenia zwykłe 

i 2 stowarzyszenia rejestrowe; 

c) liczba nowych ofert edukacyjnych dostosowanych do oczekiwań rynku pracy, w tym liczba 

absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w przeciągu 4 miesięcy od ukończenia szkoły-0; 

d) liczba placówek oświatowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe-  

0; 

e) liczba osób korzystających ze staży zawodowych- 178 osoby; 
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f)liczba imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych na terenie powiatu- 

3 (dożynki powiatowo-wojewódzkie, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Piknik 

Aktywizująco-Integracyjny); 

g)liczba nowych obiektów infrastruktury spędzania czasu wolnego- 2 (Otwarta Strefa 

Aktywności w Łukowie Śląskim, dwór w Łukowie Śląskim); 

3)Dla celu C3 „Przestrzeń warunkująca jakość życia i pozycję powiatu rybnickiego”: 

a) powierzchnia zrewitalizowanych terenów – 0,60630 ha (dwór w Łukowie Śląskim wraz  

z przyległym otoczeniem); 

b) liczba unieszkodliwionych wyrobów azbestowych- 6 umów dotacji; 

c) liczba obiektów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego z nadanymi nowymi funkcjami, 

poddanych konserwacji, renowacji itp.- 1 (dwór w Łukowie Śląskim) 

d) ilość osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnych formach terapii zajęciowej- 20 

osób w Warsztatach Aktywnej Integracji w Suminie oraz 33 w Warsztatach Terapii Zajęciowej; 

2) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim 

Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Rybniku nr XXXII/204/18 z dnia 15 lutego 

2018 roku. Wprowadza on koncepcję systemu wsparcia w pieczy zastępczej opartą na 

współpracy instytucji realizujących zadania statutowe związane z niesieniem optymalnej 

pomocy. Program ten składa się z 9 części. Najważniejszą częścią opracowania jest część piąta, 

w której określono cele programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rybnickim na lata 

2018-2020. W 2019 roku na bieżąco prowadzono kwalifikację kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej oraz do udziału w szkoleniu na rodziny zastępcze (wydano 9 skierowań),  

14 osób zostało poddanych ocenie spełniania warunków określonych w art.42 ust.1 i 2 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 

realizował Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”  

w Bytomiu. W 2019 roku zorganizowano 4 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin 

zastępczych, odbyło się 59 spotkań z psychoterapeutą, zrealizowano 6 porad w zakresie prawa 

rodzinnego. W ramach funkcjonującego Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono 574 

konsultacji rodzinom zastępczym. Program był także realizowany poprzez działalność PPOW 

(opisane wcześniej). W 2019 roku Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonał 208 

okresowych ocen sytuacji dziecka, wsparciem koordynatora objętych zostało 69 rodzin 
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zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. W 2019 roku na terenie 

powiatu funkcjonowało 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 pogotowia rodzinne.  

3)  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 

W ramach realizacji programu w 2019 roku przeprowadzono konferencje „STOP – mówimy 

NIE” oraz „Nałogi, agresja – droga donikąd”. Pierwsze spotkanie skierowane było do kadr 

pomocy społecznej. Drugie spotkanie zorganizowano w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach, prowadził je Jacek Dewódzki Band i skierowane było do 500 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Rybnickiego. W ramach 

programu opublikowano również nowe wydanie INFORMATORA dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie z terenu Powiatu Rybnickiego. Dodatkowo prowadzony był Punkt 

Interwencji Kryzysowej, który prowadzi poradnictwo i konsultacje psychologiczne i prawne, 

terapie, konsultacje w zakresie uzależnień, pracę z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

W 2019 roku wsparciem objęto 167 osób, dodatkowo przeprowadzono dwie edycje „Szkoły 

dla rodziców” w której łącznie wzięło udział 9 osób. Dodatkowo ogłoszono dwa nabory do 

udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie, gdzie 

jednak nie zgłosił się nikt chętny. 

4) Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Program na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/241/18 z dnia 18.10.2018 roku. 

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Rybnickim  

a organizacjami i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych. Cele szczegółowe wskazane w programie przedstawiają się następująco: 

-poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu Rybnickiego, 

-racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych, 

-otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

-integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz Powiatu Rybnickiego i jego 

mieszkańców, 

-wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów oraz rozwój wolontariatu, 
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-promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 

powiatu, 

-wypracowanie efektywnych form współpracy. 

Cele były realizowane poprzez wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań (za 

pośrednictwem Internetu), konsultowanie projektów aktów prawnych (BIP Starostwa 

Powiatowego w Rybniku), udostępnienie serwisu internetowego powiatu w celu publikacji 

informacji o działalności organizacji pozarządowych, prowadzenie elektronicznej bazy danych 

o organizacjach pozarządowych, działania proekologiczne, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych (Warsztaty Aktywnej Integracji w Suminie), promocję i ochronę zdrowia 

(program polityki zdrowotnej w kierunku wykrycia boreliozy wśród mieszkańców powiatu), 

promowanie twórców i środowisk artystycznych, organizację przeglądów, rozwój kół 

zainteresowań (działalność Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej m.in. w dworze  

w Łukowie Śląskim, prowadzenie Galerii w Starostwie). 

5) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata  

2017-2020 

Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmuje się dofinansowaniem do: 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

(materace, drabinki, piłki), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pieluchomajtki, 

aparaty słuchowe, ortezy buty ortopedyczne) przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów, likwidacja barier (architektonicznych, technicznych,  

w komunikowaniu się). Jednym z zadań, które PCPR w Rybniku realizuje od 2012 roku jest 

obsługa programu Aktywny Samorząd. Program adresowany jest dla osób niepełnosprawnych, 

a jego celem jest niwelowanie ich ograniczeń zawodowych i społecznych. Formy wsparcia w/w 

programu obejmują likwidację barier transportowych (prawo jazdy, oprzyrządowanie do 

samochodu), barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt 

elektroniczny, szkolenia), barier w poruszaniu się (wózki elektryczne, protezy) oraz 

nakierowane są na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej. Program Aktywny Samorząd zaspokaja również potrzeby związane  

z podnoszeniem poziomu wykształcenia.  Ponadto na bieżąco udzielane są porady dotyczące 

możliwości korzystania z przywilejów, dofinansowań i ulg dotyczących osób 
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niepełnosprawnych. Dnia 18.06.2019 roku w Powiecie Rybnickim świętowano II Powiatowy 

Dzień Aktywizująco-Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Rybnickiego.  

W dworze w Łukowie Śląskim spotkały się osoby niepełnosprawne gdzie mogły zapoznać się 

z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz sklepu medycznego. 

6) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2023 

W ramach strategii realizowany były działania opisane w punktach 2,3 i 5 punktu XI. 

7) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2025 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zarządy powiatów były zobligowane do 

sporządzania powiatowych Programów Ochrony Środowiska zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ich aktualizacji. Program Ochrony 

Środowiska podlegał opiniowaniu przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla. 

Uchwalany jest przez Radę Powiatu. W dniu 17 grudnia 2019 roku uchwałą nr XI/99/19 Rada 

Powiatu w Rybniku uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 

2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy 2023-2025”. Cele programu do realizacji 

przedstawiają się następująco: 

- znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze Powiatu Rybnickiego związana z realizacją 

kierunków działań naprawczych; 

- realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną  

z nowoczesnymi technologiami; 

- poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska; 

- utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektroenergetycznego na dotychczasowych 

niskich poziomach; 

- system zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu i utrzymaniu co najmniej 

dobrego stanu wód; 

-racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż; 

- przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego; 

- ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi; 
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- racjonalna gospodarka odpadami; 

- zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu; 

- przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych; 

- minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska. 
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PODSUMOWANIE 

Szanowni Państwo, rok 2019 był rokiem szczególnym, bowiem stanęło przed nami do realizacji 

bardzo wiele zadań, a zabezpieczenie potrzeb obywateli wymaga podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji i dokonywania trudnych wyborów. Wysiłek Rady i Zarządu oraz 

pracowników Starostwa Powiatowego spowodował, że możemy pochwalić się dziś wieloma 

sukcesami. Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2019 roku obrany został pozytywny 

kierunek rozwoju powiatu rybnickiego z realizacją wielu ważnych i wielkich inwestycji choćby 

drogowych, który powinien być kontynuowany w latach następnych. 


