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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

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 i 2017:
Wskaźnik

2007

2014

2017

Gęstość zaludnienia

331

345

349

Lesistość [%]

32,4

32,2

32,3

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

14

17

20

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

73931

77150

77942

Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych
obiektach zbiorowego zakwaterowania

14

94

98

324,2

311,2

315,6

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
w sektorze prywatnym

337

454

420

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

290

393

407

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

5

17

1

1499

1950

1230

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych zwolnionych z
przyczyn zakładów pracy

13

102

50

Liczba urodzeń żywych

757

805

900

Liczba zgonów

698

774

727

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

2

12

16

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

33,7

60,8

68,8

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

60,1

70,5

79,6

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%]

31,2

43,0

44,2

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%]

92,9

97,7

97,8

22364

22364

22364

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Powierzchnia [ha]

4

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej [ha]

70,1

43,4

53,2

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w 2359,47 3508,61 4310,78
gospodarce narodowej (bez podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 osób) [zł]
Przyrost naturalny

59

31

173

.

36,7

36,4

Zgony na 1000 ludności

9,5

10

9,3

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

6,6

9,9

4,4

Wskaźnik urbanizacji [%]

Legenda:
"." - Zupełny brak informacji, wypełnienie jest niemożliwe lub niecelowe lub dane jeszcze
niedostępne
Dane pochodzą ze strony www.strateg.stat.gov.pl

II.

Zadania powiatu

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin
wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć
zasadniczych grup tematycznych, takich jak:
- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka
społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,
- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo,
leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,
- działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka
prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
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III. Finanse powiatu
Podsumowując realizację budżetu Powiatu Rybnickiego należy zauważyć, iż uchwałą Rady
Powiatu w Rybniku nr XXX/191/17 z dnia 23.11.2017 roku określono dochody Powiatu na
kwotę 49.813.902,72 zł oraz wydatki na kwotę 52.263.902,72 zł. Na koniec 2018 roku
planowane dochody wniosły 51.095.268,71 zł, a wydatki 57.969.252,78 zł. Ostatecznie
wykonane dochody wyniosły 50.076.542,36 zł co stanowi 98,01% planu. Strukturę
planowanych i wykonanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy. Dodatkowo jeden
z wykresów obrazuje zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych działach.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG
KLASYFIKACJI
23417016,11

Zestawienie wykonania dochodów według klasyfikacji

25000000

365576,34

1760460,18

6634,84

729182,06

5118998,53
5076

187805,59

3100

600

52740,05

522246,94

6119

7870,06

6459

5000000

613196,1

3699131,95

10000000

982182,5

15000000

796671,11

11795476

20000000

0
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Struktura planowanych dochodów w 2018 roku
Udział podatkach (PIT,CIT)

Pozostałe dochody

8%
Dotacje celowe z budżetu państwa

9%
39%

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Środki na realizację projektów
współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej

23%

Dochody związane z realizacją porozumień
z jst i organami administracji rządowej
oraz pomoc finansowa z gmin

5%

16%

Struktura wykonanych dochodów w 2018 roku
Udział w podatkach (PIT,CIT)

8%

Pozostałe dochody

3%
Dotacje celowe z budżetu państwa

43%

24%

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Środki na realizację projektów
współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej
Dochody związane z realizacją porozumień
z jst i organami administracji rządowej
oraz pomoc finansowa gmin

5%
17%
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IV. Rada Powiatu w Rybniku
1. W roku 2018 w ramach V kadencji Rady Powiatu w Rybniku struktura przedstawiała
się następująco:
Starosta: Damian Mrowiec
Wicestarosta: Marek Profaska
Radni:
Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wincenty Klyta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Eugeniusz Adamiec
Jerzy Brząkalik
Michał Cichoń
Jacek Czogalla
Halina Karwot
Mariusz Kaszek
Danuta Kaszyca
Andrzej Kowalczyk
Franciszek Mazur
Łukasz Norek
Andrzej Paulus
Arnold Powalla
Cezary Rajca
Grzegorz Wojaczek
Irena Woźnica
W ramach Rady Powiatu V kadencji funkcjonowały następujące komisje:
a)Komisja Rewizyjna
b)Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
c)Komisja Oświaty i Pomocy Społecznej
d)Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
e)Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
f)Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu
g)Komisja Współpracy Europejskiej i Promocji

8

2. Dnia 17 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Rybniku
VI kadencji, gdzie struktura 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
3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu za 2018 rok obrazuje poniższa tabela:
Lp.
1.
2.

Tytuł
Uchwała Nr XXXII/201/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr XXXII/202/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

Stan wykonania
zrealizowano
zrealizowano
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Uchwała Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXII/204/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXII/205/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rybnickim na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXII/206/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie
powierzenia wykonania zadnia pn. ,,Projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Ligonia i Ks.
Pojdy (DP 5613S) w Dzielnicy Leszczyny"
Uchwała Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/208/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/209/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
powierzenia wykonywania zadania w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług
opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie
Uchwała Nr XXXIII/211/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Uchwała Nr XXXIII/212/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzeń
Uchwała Nr XXXIII/213/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/7/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku
Uchwała Nr XXXIII/214/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/11/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 listopada 2014 r. w
sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rady Powiat
Uchwała Nr XXXIII/215/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w
Rybniku
Uchwała Nr XXXIII/216/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr I/12/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 listopada 2014 r. w
sprawie powołania stałej Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu w Rybniku
Uchwała Nr XXXIV/217/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego.
Uchwała Nr XXXV/218/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w
zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
logopedycznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Rybnicki.
Uchwała Nr XXXVI/219/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rybnickiego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017r .
Uchwała Nr XXXVI/220/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała Nr XXXVI/221/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVI/222/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.

w realizacji
w realizacji

w realizacji
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
w realizacji
w realizacji
zrealizowano

w realizacji
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
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Uchwała Nr XXXVI/223/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
23. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
24. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVI/225/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
25. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
26. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XXXVI/227/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
27. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
28. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVI/229/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
29. publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała Nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
30. sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVII/231/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 201831. 2021.
Uchwała Nr XXXVII/232/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały XXXIII/211/18 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
32. Niepełnosprawnych w Warszawie.
Uchwała Nr XXXVII/233/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
33. stanowiącymi własność powiatu rybnickiego.
Uchwała Nr XXXVII/234/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
34. sprawie zmiany statutu Powiatu Rybnickiego.
Uchwała Nr XXXVII/235/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
35. sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVII/236/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla
36. mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”.
Uchwała Nr XXXVIII/237/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
37. sprawie przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr XXXVIII/238/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
38. sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/239/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 201839. 2021.
Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
40. sprawie stwierdzenia pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr XXXVIII/241/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
41. pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
42. Przewodniczącego Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
43. Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
44. Starosty Rybnickiego.
Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
45. ustalenia wynagrodzenia Staroście Rybnickiemu.
Uchwała Nr I/5/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
46. Wicestarosty Rybnickiego.
Uchwała Nr I/6/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
47. członka Zarządu Powiatu w Rybniku.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.
65.

Uchwała Nr I/7/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w
Rybniku.
Uchwała Nr I/8/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku
Uchwała Nr I/9/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Rady Powiatu w Rybniku
Uchwała Nr I/10/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/11/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady
Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/12/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/13/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Komisji ds. Współpracy Europejskiej Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr I/14/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr II/15/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2018 rok, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian
budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021
Uchwała Nr II/19/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2019 rok wraz z załącznikami
Uchwała Nr II/20/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022
Uchwała Nr II/21/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. 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
Uchwała Nr II/22/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu-Zdroju zadania
polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na
terenie Powiatu Rybnickiego
Uchwała Nr II/23/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia przez Powiat Rybnicki do Związku Powiatów Polskich
Uchwała Nr II/24/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Uchwała Nr II/25/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
66. rozkładu godzin pracy aptek w roku 2019
Uchwała Nr II/26/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały XXXVII/232/18 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
67. Warszawie
Uchwała Nr II/27/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVII/236/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla
68. mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w 2018 roku
Uchwała Nr II/28/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
69. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku na 2019 rok
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V. Zarząd Powiatu w Rybniku
W V kadencji Zarząd Powiatu w 2018 roku kształtował się następująco:
Damian Mrowiec
Marek Profaska
Mariusz Kaszek
W VI kadencji Zarząd Powiatu ukonstytuował się w następującym składzie:
Damian Mrowiec
Marek Profaska
Elżbieta Pierchała
Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu w Rybniku w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Tytuł
Uchwała Nr 531/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 532/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r
Uchwała Nr 533/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 w
sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia
nauczycieli w roku 2017 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli
ustalonych w 2017 r.
Uchwała Nr 534|LXXX|18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. w
sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 w Powiecie Rybnickim.
Uchwała Nr 535|LXXX|18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. w
sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim na lata 20182020r.
Uchwała Nr 536/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. 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
Uchwała Nr 537/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 538/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 539/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała nr 540/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest
Uchwała Nr 541/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest
Uchwała nr 542/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018r. w
sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia
do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy na realizację zadania ,,Dostawa
sprzętu do pracowni obróbki cieplnej i spawalniczej kuźni i narzędziowni do praktycznej

Stan wykonania
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

13

13.
14.
15.
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30.
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nauki zawodu w Zespole Szkół w czerwionce-Leszczynach, wykonywanego w ramach
projektu "ZSCL - szkoła XXi wieku".
Uchwała nr 543/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 544/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018 r.
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała nr 545/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała nr 546/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rybniku do reprezentowania Powiatu Rybnickiego w ramach umowy najmu lokali
mieszkaniowych na potrzeby mieszkań "chronionych".
Uchwała Nr 547/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie udzielenia Panu Markowi Weczerek - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w
Lyskach upoważnienia do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy dot. realizacji
zamówienia pn. "Remont elewacji Domu Pomocy Społecznej w Lyskach".
Uchwała nr 548/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia
do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy na realizację zadania ,,Przebudowa,
remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu oraz
przebudowa i remont łazienki na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych",
wykonywanego w ramach projektu ZSCL - szkoła XXi wieku.
Uchwała Nr 549/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek
oświatowych Powiatu Rybnickiego
Uchwała Nr 550/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.
Uchwała NR 551/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 552/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018r.
Uchwała Nr 553/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 554/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018r. w
sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki
Sherborne w Czerwionce - Leszczynach
Uchwała Nr 555/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.
dotycząca określenia sposobu konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Powiatu
w Rybniku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.
Uchwała Nr 556/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 557/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 558/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 559/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała nr 560/LXXXIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8 marca 2018r. w
sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach
upoważnienia do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy na realizację zadania
„Dostawa sprzętu dla pracowni elektrycznej oraz pracowni obróbki ręcznej metali i
tworzyw sztucznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w CzerwionceLeszczynach" wykonywanego w ramach projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku".
Uchwała Nr 561/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2017 rok
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Uchwała Nr 562/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 563/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 564/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 565/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 566/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 567/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej upoważnienia do
reprezentowania Powiatu Rybnickiego w postępowaniach dot. likwidacji niepodjętych
depozytów
Uchwała Nr 568/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr 569/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych prowadzonych przez
Powiat Rybnicki
Uchwała Nr 570/LXXXVI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 571/LXXXVI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2018 r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 572/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu WSPÓŁPRACY Powiatu
Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.
3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
Uchwała Nr 573/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego
przeznaczonych do oddania w użyczenie
Uchwała Nr 574/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
do reprezentowania Powiatu Rybnickiego w sprawach zawiązanych z projektem pn.
„ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia"
Uchwała Nr 575/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia projektu Programu profilaktyki zdrowotnej „Badania profilaktyczne dla
mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”
Uchwała Nr 576/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. 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
Uchwała Nr 577/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr 578/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 579/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 580/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 05 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 581/LXXXVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 582/LXXXVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 583/LXXXVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu znajdującego się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Rybniku na okres dłuższy niż trzy lata.
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Uchwała Nr 584/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 585/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 586/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 587/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 588/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
Uchwała Nr 589/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r.
dotycząca określenia sposobu poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady
Powiatu w Rybniku.
Uchwała Nr 590/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 09 maja 2018 r. w
sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy
przekraczającej równowartość 30.000 EURO w PLN na zadanie realizowane w ramach
projektu „ZSCL-szkoła XXI wieku"
Uchwała Nr 591/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 592/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 593/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 594/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 595/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w CzerwionceLeszczynach upoważnienia do sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli w
zakresie organizacji pieczy zastępczej
Uchwała Nr 596/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w CzerwionceLeszczynach.
Uchwała Nr 597/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach woli w
sprawach majątkowych.
Uchwała Nr 598/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Józefa w
Lyskach.
Uchwała Nr 599/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 600/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 601/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 602/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
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Uchwała Nr 603/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
zrealizowano
Uchwała Nr 604/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu „Niepodległa” w 2018 roku
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach i Zespołu Szkół Specjalnych w CzerwionceLeszczynach
zrealizowano
Uchwała Nr 605/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
projektu pn. „Godność. Wolność. Niepodległość”.
zrealizowano
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Uchwała Nr 606/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 607/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 608/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Łukowie
Śląskim przy ul. Dworskiej.
Uchwała Nr 609/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 610/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 611/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 612/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. 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
Uchwała Nr 613/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie
udzielenia Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego
umowy użyczenia lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr 614/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie
wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu.
Uchwała Nr 615/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 616/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 617/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 618/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela zatrudnionego w
Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr 619/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie części nieruchomości położonej w CzerwionceLeszczynach przy ulicy 3 Maja 21a na potrzeby organizacji festynu integracyjnego.
Uchwała Nr 620/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 621/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 622/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 623/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 624/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej na terenie
Gminy Lyski, obręb Lyski
Uchwała Nr 625/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 626/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

17

97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.

104.

105.

106.

107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.

Uchwała Nr 627/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 628/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 629/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r. w
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich.
Uchwała Nr 630/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze
2018 r.
Uchwała Nr 631/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r. 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
Uchwała Nr 632/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 633/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 634/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r. w
sprawie powołania komisji dokonującej wstępnej oceny wniosku o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej „Remont ogrodzenia zewnętrznego przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr 635/XCVI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 września 2018 r.
dotycząca określenia sposobu poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady
Powiatu w Rybniku w sprawie zmiany statutu Powiatu Rybnickiego.
Uchwała Nr 636/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie określenia sposobu poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi
Rybnickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów
lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Uchwała Nr 637/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.
dotycząca określenia sposobu poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady
Powiatu w Rybniku 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 w 2019 roku
Uchwała Nr 638/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 639/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 640/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie przyjęcia projektu profilaktyki zdrowotnej „Badania profilaktyczne dla
mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”.
Uchwała Nr 641/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu w Łukowie Śląskim przy ul.
Dworskiej, nr działki 153/21
Uchwała Nr 642/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 643/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 644/XCVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 645/XCVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok
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Uchwała Nr 646/XCVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Rybnickiego, położonej na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski
Uchwała Nr 647/XCVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w
kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018
Uchwała Nr 648/XCVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Gaszowice.
Uchwała Nr 649/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 650/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 651/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 652/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 653/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca
unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 654/XCIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 03 października 2018 r. w
sprawie rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej „Remont ogrodzenia zewnętrznego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr 655/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 656/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 657/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 658/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. 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
Uchwała Nr 659/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rybnickiego.
Uchwała Nr 660/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w
kierunku rozpoznania boreliozy w 2018 roku
Uchwała Nr 661/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 662/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 663/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2019 rok.
Uchwała Nr 664/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 20192022.
Uchwała Nr 665/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 666/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 667/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 668/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowości projektów planów finansowych.
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Uchwała Nr 669/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 670/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 671/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 672/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 673/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 674/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 675/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 676/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w roku 2019 na terenie Powiatu Rybnickiego
Uchwała Nr 677/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. 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 oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Rybnickim na 2019 rok
Uchwała Nr 678/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pn. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku
rozpoznania boreliozy w 2018 roku
Uchwała Nr 1/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 2/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 3/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 4/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok.
Uchwała Nr 5/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. 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 oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego
Uchwała Nr 6/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Uchwała Nr 7/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w siedzibie
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Uchwała Nr 8/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Uchwała Nr 9/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usługowego usytuowanego w siedzibie
Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
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Uchwała Nr 10/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 11/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 12/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 13/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 14/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 15/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 16/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 17/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 18/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 20/II/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Badania profilaktyczne dla
mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”.
Uchwała Nr 21/III/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Rybnickiego w 2019 r.
Uchwała Nr 22/III/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów transportu do miejsca unieszkodliwienia
materiałów zawierających azbest.
Uchwała Nr 23/IV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 24/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 25/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 26/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 27/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach upoważnienia do
zawarcia w imieniu Powiatu Rybnickiego umowy dot. dostawy energii cieplne
Uchwała Nr 28/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
planu finansowego wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2018 rok, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 29/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok
Uchwała Nr 30/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uprawnień do zaciągania zobowiązań
Uchwała Nr 31/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu na 2018 rok
Uchwała Nr 32/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
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Uchwała Nr 33/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
180. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021
Uchwała Nr 34/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
181. zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.
Uchwała Nr 35/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia Pani Ewie Skiba – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Rybniku upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny
182. zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej
Uchwała Nr 36/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
183. oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Łukowie Śląskim
Uchwała Nr 37/VI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
184. potwierdzenia ważności czynności prawnej.
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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

·

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

·

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

·

Samodzielne stanowisko ds. Obrony cywilnej

·

Audytor wewnętrzny

·

Biuro Rady

Aktualny stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Rybniku na dzień 31.12.2018 roku
wynosi 74 osoby (73,03 etatów). W 2018r. zostało zrealizowanych 31 staży oraz 4 praktyki.
Stan zatrudnienia na 31.12.2018r.
Zarząd
Powiatu

Stanowiska
kierownicze

Główni
specjaliści

inspektorzy

podinspektorzy

referenci

Młodsi
referenci

Pomoc
administracyjna

Obsługa

Informatyk

2

10

1

27

15

0

0

8

10

1

Zarząd Powiatu
2

Kierownicze
urzędnicze
10

Urzędnicze

Pomoc i obsługa

44

18

W 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Rybniku za pośrednictwem systemu
elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło

34585 dokumentów (bez Referatu

Komunikacji) w tym za pośrednictwem ePuap 1096 dokumentów, zaś za pośrednictwem Sekap
151 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 33047, w tym za pośrednictwem
ePuapu 515 dokumentów, zaś za pośrednictwem Sekapu 730 dokumentów.
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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 2018

zrealizował 362

wystąpienia pisemne w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców problemami. Ponadto
realizowane

były

porady w

różnych

formach:

poprzez konsultacje osobiste (953

konsumentów), telefoniczne (937 spraw) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (342
sprawy).
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 2018 r. wydano 708 decyzji

pozwolenia na budowę i rozbiórkę Wpłynęło 687 wniosków dotyczących pozwolenia na
budowę lub rozbiórkę. Przyjęto także 616 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
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
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koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. W 2018 roku do wydziału wpłynęło
11115 wniosków do realizacji. Na powyższe składa się: 6925 wniosków o dane Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków
o uwierzytelnienie , wnioski o wypisy i wyrysy, 4190 zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej został udostępniony portal
geodezyjny, który w 2018 roku usprawniał pracę wydziału i dostępny jest pod adresem:
http://rybnik.geoportal2.pl/
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 tutejszym urzędzie
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 2018 roku wpłynęło do Referatu Komunikacji 23785 wniosków (w tym 2 539 dotyczących
samych praw jazdy). Wydanych zostało 22114 decyzji ( w tym 3079 dotyczących prawa jazdy).
5) Inne zadania
Ponadto Starostwo Powiatowe wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, oświaty,
kultury, promocji i sportu. W 2018r. Powiat Rybnicki współorganizował i dofinansował
dożynki powiatowe w Gminie Świerklany, Magię Rocka w Gminie Lyski oraz sfinansował
Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych. W 2018r. zostały dofinansowane zadania
z zakresu usuwania azbestu z terenu powiatu rybnickiego dla 33 osób na 13.663,81 zł.
W 2018 r. funkcjonowały na terenie powiatu punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie
Powiatowym w Rybniku, w Zespole Szkół Specjalnych oraz w siedzibie Izby Rzemieślniczej
w Rybniku. Z pomocy w w/w punktach mogły skorzystać następujące osoby (spełniające jeden
z poniższych warunków):
1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014
roku o Karcie Dużej Rodziny;
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3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego;
4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa;
5. nie ukończyła 26 lat;
6. ukończyła 65 lat;
7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
W 2018 roku udzielono 468 porad w/w osobom zgodnie z poniższym zestawieniem
adwokaci lub radcowie
prawni
I
kw.

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

organizacje pozarządowe

RAZEM

I
kw.

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

OGÓŁEM

RAZEM

I
kw.

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

RAZEM

Dziedzina prawa
prawo rodzinne, z
wyłączeniem rozwodów,
separacji i alimentów
sprawa dotycząca rozwodu,
separacji
sprawa dotycząca
alimentów
sprawa z zakresu prawa
pracy
sprawa z zakresu
rozpoczęcia działalności
gospodarczej
sprawa z zakresu prawa
cywilnego, z wyłączeniem
spraw z zakresu prawa
rzeczowego i spadkowego
sprawa z zakresu prawa
rzeczowego
sprawa z zakresu prawa
spadkowego
sprawa z zakresu
ubezpieczeń społecznych,
prawa do opieki zdrowotnej
sprawa z zakresu prawa
administracyjnego z
wyjątkiem prawa
podatkowego
sprawa z zakresu prawa
karnego
sprawa z zakresu prawa
podatkowego
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5

1

1

14

11

16

5

8

40

3

1

1

0

5

1

1

0

0

2

4

2

1

0

7

26

inne

2

2

2

3

9

0

2

1

0

3

2

4

3

3
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Forma udzielenia pomocy

poinformowanie osoby
uprawnionej o
obowiązującym stanie
prawnym, o
przysługujących jej
uprawnieniach lub
spoczywających na niej
obowiązkach
wskazanie osobie
uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu
prawnego
udzielenie pomocy w
sporządzeniu projektu
pisma w sprawach, o
których mowa w art. 3 ust 1
pkt 1 i 2 z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, z
wyłączeniem pism
procesowych w toczącym
się postępowaniu
przygotowawczym lub
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

76 100

73

64

313

17

18

9

3

47

93 118

82

67

360

57

84

58

48

247

17

14

14

10

55

74

98

72

58

302

3

10

2

5

20

2

0

0

0

2

5

10

2

5

22

4

4

1

1

10

2

0

1

0

3

6

4

2

1

13

W 2018 roku Powiat Rybnicki zrealizował Program profilaktyki zdrowotnej „Badania
profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy
w roku 2018”. Program był realizowany w okresie czerwiec-grudzień 2018. Na program z
budżetu powiatu wydano kwotę 64.277,50 zł. W ramach programu dla mieszkańców powiatu
rybnickiego wykonano 600 badań z zakresu wykrycia boreliozy podstawowych testem ELISA
oraz 205 potwierdzających testów Western blot na kwotę 49.825,00 zł. Dodatkowo wykonano
10.000 szt. folderu informującego o boreliozie oraz porad jak bronić się przed ukąszeniem
kleszcza (wartość 14.452,50 zł).
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6) Jednostki organizacyjne powiatu rybnickiego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
Liczba pracowników na dzień 31.12.2018r. wyniosła 17 osób. Od 2016 roku działa przy PCPR
Punkt Interwencji Kryzysowej, dla mieszkańców z terenu Powiatu Rybnickiego. W okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2018r. mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z konsultacji
psychologa, telefonu zaufania, programu psychoedukacyjnego dla rodziców bądź opiekunów
prawnych, grup wsparcia, programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,
psychoterapii.
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie od 01.01.218r do 31.12.2018r.
L.p. Nazwa specjalisty

Liczba porad/konsultacji

1

Konsultant ds. przemocy

77

2

Konsultant ds. uzależnień

87

3

Psycholog

116

4

Psychoterapeuta

201

5

Radca prawny

22

Razem:

503

Łącznie ze wsparcia Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
skorzystało 164 osoby.
Liczba osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej w 2018 roku wynosiła 33 osoby,
zaś dla 20 osób prowadzono Warsztat Aktywnej Integracji w Suminie. Dofinansowano 367
osób niepełnosprawnych (zawarto 5 umów na sprzęt rehabilitacyjny, 231 umów na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 68 umów na turnusy rehabilitacyjne).
Zrealizowano

63

umowy

na

likwidację

barier

(w

tym

5

architektonicznych,

37 w komunikowaniu się, 21 technicznych). W 2018r. funkcjonowało 37 rodzin zastępczych
spokrewnionych (51 dzieci), 21 rodzin zastępczych niezawodowych (30 dzieci), 2 rodziny
zastępcze zawodowe (15 dzieci) oraz 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego (5 dzieci).
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Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach:
Liczba pracowników w jednostce w 2018 roku wyniosła 89 osób. W szkole uczyło się 661
uczniów ( w tym Liceum Ogólnokształcące- 75 osób, Technikum 441 osób, Szkoła Branżowa
145 osób). Odnotowano także 34 słuchaczy (5 LO dla dorosłych, 29- kwalifikacyjny kurs
zawodowy). W szkole poza podstawowymi zajęciami realizowane są także projekty
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej m.in.: Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pt. „Staże zagraniczne drogą do
międzynarodowej kariery”, Projekt Erasmus+ Akcja 2 w ramach sektora edukacji szkolnej,
partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Tytuł projektu: „Effet papillon” / „Efekt motyla”.
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach:
W ramach ZSS funkcjonuje Szkoła Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi i Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy. W Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi działają klasy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym,

z

niepełnosprawnościami

sprzężonymi oraz

Zespoły Rewalidacyjno

–

Wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
W Szkole oprócz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczą się także uczniowie w
normie intelektualnej z autyzmem w tym zespołem Aspergera. Prowadzone są również zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju dla 15 małych dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku
szkolnym w Szkole Podstawowej działa ostatni oddział gimnazjalny w którym uczą się
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym

oraz

dla

uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Według stanu na 31 grudnia 2018r. w Szkole
Podstawowej funkcjonuje 11 oddziałów + 1 oddział gimnazjalny, a w Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy 2 oddziały. Liczba uczniów w Zespole Szkół Specjalnych: 64
uczniów + 15 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju = 79 dzieci: Szkoła Podstawowa
Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi - 51 uczniów + 15 (wczesne wspomaganie rozwoju) =
66; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy -

13 uczniów. Liczba pracowników:

Administracja i Obsługa – 15 osób (12,38 etatów); Nauczyciele – 32 osoby (27,45 etatów).
W listopadzie 2017 roku Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne został wyznaczony do
pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego i w roku
2018 w ramach Ośrodka objęto wsparciem 39 dzieci z terenu Powiatu Rybnickiego realizując
725 godzin zajęć specjalistycznych.
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Dom Pomocy Społecznej w Lyskach:
W 2018 roku na dzień 1 stycznia w placówce przebywały 124 osoby w tym 48 osób przebywało
na tzw. starych zasadach (osoby przyjęte przed 1.01.2004 r.), natomiast 76 osób stanowili
mieszkańcy przyjęci na tzw. nowych zasadach. Na dzień 31 grudnia 2018r. wskaźnik ten
zmienił się na odpowiednio 44 osoby na starych zasadach i 80 osób na nowych zasadach.
Miesięczny koszt utrzymania w 2018r. wynosił 3.418,68 zł. Wszyscy mieszkańcy wnoszą
opłatę za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę do kosztu utrzymania dla
mieszkańców przyjętych na nowych zasadach wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej kierujący
daną osobę do naszej placówki, natomiast w przypadku osób przyjętych na starych zasadach
różnica ta jest wyrównywana poprzez dotację wojewody, jednakże kwota dotacji nie pokrywa
pełnej odpłatności. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 77,20 etatów. Mieszkańcy placówki
w ramach całodobowego

pobytu maja zapewnione: usługi pielęgnacyjne, całodobowe

wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych, stały kontakt z lekarzem rodzinnym
w razie konieczności również z lekarzami innych specjalności, kontakt z psychologiem, opiekę
socjalną (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych), różne formy rehabilitacji
w zakresie: fizykoterapii, masażu leczniczego, ćwiczeń usprawniających itp., liczne zajęcia
terapeutyczne, relaksacyjne oraz kulturowo oświatowe, muzykoterapia, organizacja czasu
wolnego (wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na basen, tężnie solankową, kino, teatr, pikniki,
zabawy itp.). Mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Lyskach w 2018r. brali aktywny udział
w zawodach i festiwalach min. w Śląskich Zawodach Sportowo Rekreacyjnych dla Osób
Niepełnosprawnych w Zawierciu, gdzie zdobyli liczne wyróżnienia oraz Festiwalu Twórczości
Artystycznej osób niepełnosprawnych „To JA 2018”. Ponadto w 2018r. mieszkańcy DPS
wydali płytę „jutro stanę się MOTYLEM”, która jest literacko - muzycznym dokumentem ich
3 letniej pracy muzykoterapeutycznej. Wszystkie teksty piosenek zawarte na płycie zostały
napisane i wykonane przez mieszkańców DPS. Dodatkowo na bieżąco prowadzone były prace
remontowe poszczególnych pokoi i łazienek co w znacznym zakresie podniosło komfort życia
mieszkańców. Przeprowadzono także remont kaplicy i częściowy remont elewacji zewnętrznej
budynku.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza:
Od 12 lutego 2009 roku funkcjonuje w Palowicach pierwsze mieszkanie rodzinkowe. Rok
później zostało

otwarte drugie

mieszkanie

rodzinkowe

w

Czuchowie,

przy

ulicy

3 Maja 85. Warunki, które zostały stworzone dla dzieci sprawiły, że one same wreszcie
poczuły się jak we własnym domu.

Priorytetem pracy jest ścisła współpraca i pomoc
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środowisku rodzinnemu dzieciaków, tak by z powrotem mogły trafić na łono rodziny
naturalnej. Do mieszkania rodzinkowego w Czuchowie w 2018 roku przyjęto 8 dzieci (średnio
przebywa w mieszkaniu między 12-14 dzieci) , zaś w Palowicach 2 dzieci (średnio przebywa
w mieszkaniu 10 lub 11 dzieci). Wychowawcy doposażają podopiecznych w podręczniki
szkolne, zeszyty i przybory szkolne. Wychowankowie mają swoje biurka, półeczki
indywidualne, miejsca co cichej nauki, swój „własny kąt”.
Najważniejsze zadania jednostki to zajęcia ukierunkowane na zdobywanie kompetencji
społecznych, radzenie sobie z emocjami, rozmowy indywidualne z psychologiem
i pedagogiem, wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Liczba pracowników na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 21 osób.
Liczba funkcjonujących kół zainteresowań: szkolne kółko plastyczne (1 osoba), Dzieci Maryi
(2 osoby), SKS (1 osoba), Wehikuł usamodzielnienia (7 osób).
Liczba wychowanków na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 24 osoby
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej:
Celem działalności jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie
ich wiedzy, pomoc w zdobywaniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań. Na dzień
31.12.2018r. liczba pracowników wyniosła 3 osoby (1,75 etatu). W 2018 roku działało 51 kół
zainteresowań, prowadziło je 44 nauczycieli w 22 szkołach wszystkich gmin powiatu
rybnickiego. Były to koła muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, turystyczne, regionalne,
europejskie, dziennikarskie, ekologiczne, fotograficzne, komputerowe, sportowe. Nauczyciele
zatrudnieni byli na podstawie umów zleceń. W kołach zainteresowań uczestniczyło 1078
wychowanków, którzy wzięli udział w 75 konkursach i festiwalach. Wśród osiągnięć
młodzieży z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej należy wymienić przede wszystkim
poza licznymi osiągnięciami na szczeblu powiatowym następujące sukcesy:
- w konkursach międzynarodowych: II miejsce w XVI Międzynarodowym Festiwalu
Tanecznym Ballo w Żorach, wyróżnienie w XXII Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych
„Radlińskie Betlejki” w Radlinie, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Bohunova paleta”;
- w konkursach ogólnopolskich: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka do św. Mikołaja”; I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Bohaterowie Niepodlgłości”, I i III miejsce na Festiwalu Tańca Zator 2018; II miejsce
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w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Najlepsze”, II i III miejsce XIX edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”; II miejsce w kategorii
malarstwa na Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodych Twórców; II miejsce na
Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Rhythm & Style – First Step”;
- w konkursach wojewódzkich: I, II, III miejsce na XIV Wojewódzkim Konkursie Piosenki
Śląskiej „Karolnika”; I miejsce na Festiwalu Piosenki Turystycznej; III miejsce na
Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
Obejmuje zasięgiem 44 placówki oświatowe z Powiatu Rybnickiego. Zadanie jednostki jest
wspomaganie młodzieży i dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, pomaganie rodzicom
i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji, prowadzenie terapii
logopedycznej, psychologicznej, diagnozowanie zaburzeń rozwojowych. Liczba pracowników
jednostki w 2018 roku wyniosła 21 osób. Wydano 256 orzeczeń oraz 45 opinii wwr.
Zarząd Dróg Powiatowych:
Liczba zatrudnionych: 15 etatów. Szczegółowy opis zadań realizowanych przez tę jednostkę
znajduje się w dziale „Drogi powiatowe”.
Powiatowy Urząd Pracy:
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku jest jednostką organizacyjną miasta, nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. PUP realizuje zadania
własne miasta Rybnika, powiatu rybnickiego oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
Do głównych zadań Urzędu należy przeciwdziałanie bezrobociu, promocja zatrudnienia oraz
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki
ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami i organizacjami
zrzeszającymi pracodawców oraz innymi partnerami lokalnego rynku pracy. Zakres
właściwości terytorialnej Urzędu obejmuje dwa powiaty: miasto Rybnik oraz powiat rybnicki.
W 2018 roku na różne formy wspierające zatrudnienie skierowano 1251 bezrobotnych,
zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w programie na dzień 31.12.2018 r. znalazło
1142 osoby. Efektywność działań na poziomie 83,4%.
Formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
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Tytuł

Rozpoczęli

Zakończyli

Ogółem / Powiat Ogółem / Powiat
Prace interwencyjne

Efektywność
średnia w %

139 / 56

128 / 45

96,9

5/5

5/5

80

Staże

479 / 162

585 / 200

72

Szkolenia

137 / 43

144 / 45

60

Przygotowania zawodowe dorosłych

2/1

1/0

100

Studia podyplomowe

9/2

12 / 3

100

Środki na działalność

161 / 50

w trakcie

100

Ref. wyposażenia stanowiska pracy

49 / 14

w trakcie

100

Prace społecznie użyteczne

217 / 67

217 / 67

21

Bon zatrudnieniowy

4/2

0/0

-

Bon na zasiedlenie

20 / 5

21 / 4

95,2

Dofinansowania 50+

29/ 12

14 / 6

85,7

Koszty dojazdów

-

-

-

Koszty badań lekarskich

-

-

-

-

-

-

0/0

243 / 90

83,5

-

-

-

Roboty publiczne

skierowanych na staże, PSU
Koszty opieki nad dziećmi osób
powracających na rynek pracy
Zatrudnienie osób poniżej 30 roku
życia
Poradnictwo zawodowe dla
uczestników projektu konkursowego

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w PUP Rybnik zarejestrowanych było 3025 osób, w tym 1041
z powiatu rybnickiego z czego:
- 1011 osób bezrobotnych (w tym 124 osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych),
- 30 osób poszukujących pracy.
Stopa bezrobocia w Rybniku wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r. 5,7%.
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Liczba wydanych skierowań
Prace społecznie

Tytuł

Staż

Praca

Ogółem

2052

5362

370

Powiat

575

1460

105

użyteczne

Liczba pracodawców korzystających z usług pośrednictwa pracy
Liczba pracodawców, którzy wcześniej

Tytuł

Liczba pracodawców

Ogółem

3125

397

Powiat

1303

221

nie współpracowali z PUP

W 2018 r. przyjęto do realizacji 16230 wolnych miejsc pracy, w tym 11216 z powiatu
rybnickiego.
Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami
Liczba

Liczba

wystawców

wolnych miejsc pracy

83 Giełdy pracy

79

487

XIX Targi pracy dla osób bezrobotnych

42

1800

11

130

23

546

Organizowane przedsięwzięcie

i poszukujących pracy
VII Targi pracy dla osób
z niepełnosprawnością
Jarmarki Ofert Pracy

Wizyty w zakładach pracy
W minionym roku przeprowadzono 434 wizyty, w tym 143 w firmach usytuowanych na terenie
powiatu. Wizyty miały na celu nawiązanie współpracy, zaoferowanie pomocy przy naborze
pracowników.
W 2018 roku z różnych usług poradnictwa zawodowego ogółem skorzystało 3876 osób.
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Formy pomocy doradczej
Badania lekarskie oraz
Tytuł

Razem

Poradnictwo

Poradnictwo

Informacja

określenie

Współpraca

indywidualne

grupowe

zawodowe

przydatności

ze szkołami

zawodowej
Ogółem

3876

1403

516

1436

107

241

Powiat

1172

391

177

435

34

135

Współpraca z partnerami rynku pracy
- 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 2018 roku zrealizowano 205 umów (w tym 55 z zakładami
z powiatu), w ramach których było 669 uczestników (w tym z zakładów z powiatu 200).
- Rybnickie Dni Przedsiębiorczości (RDP)
PUP koordynował działania Europejskich Dni Pracodawcy w partnerstwie z Urzędem Miasta
Rybnika, Izbą Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Cechem
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości w Rybniku. W ramach wspólnie
organizowanych Rybnickich Dni Przedsiębiorczości zaplanowano

szereg wydarzeń

skierowanych do pracodawców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Rybnickie Dni Kariery
W minionym roku Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) przeprowadziła
X Rybnickie Dni Kariery pn. „Bądź architektem swojego szczęścia” zorganizowane w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych wydarzeń
m. in.: dni otwarte w instytucjach tworzących RPPZ, cykle warsztatów prowadzonych przez
doświadczonych ekspertów rynku pracy, wizyty studyjne uczniów w zakładach pracy, rewizyty
przedstawicieli pracodawców w szkołach, giełdy i kiermasze pracy, pokazy, symulacje pracy,
itp. Łącznie przeprowadzono kilkadziesiąt imprez, w których wzięło udział ok. 2000 osób.
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RPPZ zorganizowała debatę: „Zanim zacznę odcinać kupony – na drodze od nowicjusza
do mistrza”. Debata pokazała uczniom zasady rozwoju zawodowego i nabywanie coraz to
bardziej zaawansowanych kompetencji zawodowych.
- „Rybnik dla biznesu 2”
Spotkanie to było okazją do nawiązania kontaktów oraz budowy relacji między osobami
tworzącymi środowisko biznesowe, zostało połączone z wystąpieniem Doroty Wellman –
dziennikarki telewizyjnej, radiowej i prasowej, felietonistki ,,Wysokich Obcasów”, laureatki
wielu prestiżowych nagród dziennikarskich „Dlaczego nie warto bać się zmian – czyli kto nie
ryzykuje, ten nie ma szans na sukces!”. Organizatorami byli Urząd Miasta Rybnika oraz PUP.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni pracodawcy, przedsiębiorcy zrzeszeni w różnych
organizacjach, przedstawiciele nauki oraz samorządu.
- Spotkanie dla młodzieży pn. „Holenderski i niemiecki rynek pracy - co musisz wiedzieć przed
podjęciem decyzji o pracy zarobkowej” zorganizowane przy współudziale Ambasady
Królestwa Niderlandów w Warszawie, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacją
przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” w ramach projektu finansowanego
przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów. Uczestnicy
spotkania zostali zapoznani ze specyfiką holenderskiego i niemieckiego rynku pracy, tematyką
bezpiecznej migracji zarobkowej oraz usługami EURES świadczonymi przez urzędy pracy.
- Organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. „Poradnictwo zawodowe XXI wieku”
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz partnerami
Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego zorganizowaliśmy w Rybniku 3-dniową
konferencję szkoleniową. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości z całego kraju
oraz było doskonałą okazją do podsumowania 10-letnich działań Rybnickiej Platformy.
Podczas zjazdu poruszono wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem poradnictwa
edukacyjno-zawodowego i roli doradców kariery.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku:
W 2018 roku Biblioteka zarejestrowała 24.121 czytelników. Z powiatu rybnickiego aktywnie
wypożyczających czytelników zostało zarejestrowanych na poziomie 1.094 osoby. W 2018
roku udostępnionych zostało 533.911 zbiorów, w tym 461.362 książki, 48.023 czasopisma
i 24.526 zbiorów specjalnych. Ze zbiorów elektronicznych pobrano 6.101 dokumentów, zaś
wejść na stronę internetową odnotowano 82.349. W 2018 roku do biblioteki wpłynęło 18.228
woluminów o łącznej wartości 352.908,72 zł, prenumerowano 154 tytuły o wartości 40.935,01
zł oraz pozyskano 3.633 jednostki zbiorów specjalnych o wartości 73.602,87 zł (ze środków
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Powiatu Rybnickiego na ten cel wydano kwotę 31.889,00 zł). W 2018 roku zdigitalizowano
149 numerów czasopism (1.026 skanów), udostępniono obiekty opublikowane w ilości 2.701
sztuk. Ponadto na terenie Powiatu Rybnickiego organizowano następujące akcje: spotkanie
autorskie z Panią Ewą Jałochowską, szkolenie „Innowacyjna obsługa klienta w bibliotece,
nowe standardy i trendy”, udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”,
udział w 22 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

7) Realizacja porozumień
W 2018 roku Powiat Rybnicki zawarł następujące porozumienia:
a)Porozumienie w sprawie świadczenia usług związanych z udostępnianiem i utrzymaniem
serwisu internetowego Śląski Geoportal Zarządzania Kryzysowego;
b)Porozumienie z MZK Jastrzębie Zdrój nr RK.7140.1.2018 z dn.25.01.2018r. w sprawie
powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
zadania własnego Powiatu Rybnickiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu
transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu
Rybnickiego;
c) Porozumienie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie powierzenia Gminie
i Miastu Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy
skrzyżowania ulic Ligonia i Ks. Pojdy (DP5613S) w dzielnicy Leszczyny”;
d)Porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój nr PSM.8412.3.2018 w sprawie dofinansowania
przez Powiat Rybnicki kosztów rehabilitacji w WTZ w Jastrzębiu Zdroju;
e)Porozumienie z Powiatem Gliwickim nr 1/18 w sprawie współfinansowania kosztów
funkcjonowania WTZ w Czerwionce-Leszczynach;
f)Porozumienie z Województwem Śląskim nr 132/KT/2018 dotyczące zadań letniego
i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;
g)Porozumienie pomiędzy Powiatem Gliwickim a Powiatem Rybnickim w zakresie
zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Knurowie;
h)Porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój i Powiatem Gliwickim - pobyt 2 dzieci
w niezawodowych rodzinach zastępczych;
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i)Porozumienie z Powiatem Wodzisławskim P/1/18 w sprawie umieszczenia małoletniego
w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej;
j)Porozumienie z Powiatem Raciborskim ZS.031.4.1.2018 w sprawie przyjęcia małoletniej do
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej i wysokości wydatków na utrzymanie;
k)Porozumienie z Miastem Chorzów 1/2018 dotyczy pobytu w pieczy zastępczej;
l)Porozumienie z Powiatem Raciborskim ZS.031.9.1.2018, ZS.031.8.1.2018, ZS.031.7.1.2018
w sprawie umieszczenia małoletnich w placówce;
m)Porozumienie z Miastem Rybnik w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;
n)Porozumienie z Powiatem Cieszyńskim nr 7/2018,6/2018,8/2018.4/2018,5/2018 w sprawie
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
o)Porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia wykonywania zadania
w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Knurowie;
p)Porozumienie z Powiatem Gliwickim w sprawie określenia uprawnień oraz zobowiązań
w sprawie uczestnictwa 3 mieszkańców w zajęciach WTZ Knurów;
r)Porozumienie z Powiatem Dąbrowskim w sprawie określenia warunków pobytu dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
s)Porozumienie z Miastem Żory w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej Żory;
t)Porozumienie z Miastem Żory o przyjęciu dziecka do pieczy zastępczej;
u)Porozumienie z Powiatem Raciborskim z dnia 02.10.2018r. w sprawie przyjęcia dziecka do
rodziny zastępczej;
v)Porozumienie z Miastem Rybnik nr E.031.16.2018 w sprawie realizacji usług w zakresie
doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.
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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 2018roku następujące
inwestycje:
„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
W 2018 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie zamówienia w tym:
1) ZS.371.4.2018 „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu
Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”;
2) ZS.371.1.2018 „Przebudowa, remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej do
praktycznej nauki zawodu oraz przebudowa i remont łazienki na WC
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”
3) ZS.371.7.2018 „Dostawa sprzętu informatycznego dla pracowni lokalnych sieci
komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni aplikacji
komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni
ekonomicznej

i

techniki

biurowej,

pracowni

hotelarskiej,

pracowni

gastronomicznej, pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole
Szkół w Czerwionce-Leszczynach”
4) ZS.371.5.2018 „Dostawa sprzętu dla pracowni analitycznej do praktycznej nauki
zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach”
5) ZS.371.3.2018 „Dostawa sprzętu dla pracowni elektrycznej oraz pracowni obróbki
ręcznej metali i tworzyw sztucznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół
w Czerwionce-Leszczynach”
6) ZS.371.6.2018 „Dostawa sprzętu dla pracowni hotelarskiej do praktycznej nauki
zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach”
7) ZS.371.2.2018 „Sieć strukturalna dla Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach
w: pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy,
pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni
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analitycznej”
8) ZS.371.11.2017 Dostawa sprzętu dla pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w CzerwionceLeszczynach
9) ZS.371.9.2017 Remont pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym w Powiecie
Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”
Programu

rozwoju

małej

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej

o

charakterze

wielopokoleniowym OSA 2018
Dofinansowanie obejmuje projekt „Otwarta strefa aktywności w Łukowie Śląskim” o wartości
99.829,00zł (w tym dofinansowanie 49.900,00 zł). W 2018 roku w ramach zadania
zrealizowano dokumentację techniczną o wartości 984,00 zł.
„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
W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie dla zadania oraz została
przeprowadzona procedura przetargowa na „Zagospodarowanie terenu w Łukowie Śląskim
przy ul. Dworskiej 20”. Została w ramach tego zadania zapłacona faktura za roboty na kwotę
248.542,84 zł oraz wykonano tablicę informacyjną za kwotę 1.999,98 zł.
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VIII. Pozyskane dofinansowanie w 2018 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
Wartość dofinansowania: 1 363 483,39 zł
2) „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym w Powiecie
Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”
Programu

rozwoju

małej

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej

o

charakterze

wielopokoleniowym OSA 2018
Wartość dofinansowania: 49.900,00 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
Wartość dofinansowania: 2 039 842,07 zł
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
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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. Od października 2018 roku systematycznie
odbywają się zajęcia zawodowe dla uczniów a także zajęcia z języka angielskiego w 4 grupach
różnego zaawansowania. Zakupiono podręczniki do języka angielskiego. Zgodnie z założeniem
opłacono nauczycielowi Zespołu Szkół studia podyplomowe na kierunku „Dietetyka i praktyka
planowania żywienia”. Zakończono i opłacono szkolenie informatyczne EITC oraz kurs
kelner/barman w których uczestniczyli uczniowie. W grudniu odbyły się pierwsze zajęcia
w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku
technik ekonomista. Zajęcia stanowiły 1 z cyklu 4 spotkań. Kolejne przewidziane są
w następnych semestrach.
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 pierwszym kwartale br. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, nabory kadry
projektowej oraz przeprowadzono postępowania ws. zamówień niezbędnych do rozpoczęcia
realizacji projektu.
Od kwietnia 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);
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·

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.);

·

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).

Do końca roku uruchomiono:
·

warsztaty tworzenia świec

·

kurs pracownika utrzymania czystości,

·

kurs florystyczny i kurs projektowania biżuterii.

·

warsztaty mydlarskie.

·

kurs kroju i szycia.

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.
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IX. Drogi powiatowe
Powiat Rybnicki liczy 107,3 km dróg powiatowych. Zestawienie obrazuje poniższa tabela:
Lp.

Nr drogi

Gmina

Miejscowość

1
2
3

2906S
2907S
3536S
3536S
3537S
3538S
3546S
5025S
5025S
5025S
5025S
5026S
5026S
5311S
5311S
5312S
5312S
5341S
5343S

Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Lyski
Lyski
Lyski
Lyski
Lyski
Lyski
Lyski
Gaszowice
Gaszowice
Gaszowice
Gaszowice
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny

Książenice
Książenice
Sumina
Zwonowice
Adamowice
Pstrążna
Raszczyce
Sumina
Lyski
Łuków
Czernica
Gaszowice
Piece
Szczejkowice
Palowice
Bełk
Palowice
Czerwionka
Czerwionka

5601S
5601S
5601S
5601S
5601S
5601S
5604S
5604S
5604S
5608S
5608S
5608S
5608S
5610S
5611S
5612S
5613S
5613S
5614S
5614S
5617S
5617S
5618S
5618S

Lyski
Lyski
Lyski
Gaszowice
Gaszowice
Jejkowice
Lyski
Lyski
Lyski
Lyski
Gaszowice
Gaszowice
Jejkowice
Świerklany
Świerklany
Świerklany
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Gaszowice
Gaszowice
Gaszowice
Lyski

Nowa Wieś
Lyski
Sumina
Gaszowice
Szczerbice
Jejkowice
Raszczyce
Adamowice
Bogunice
Sumina
Gaszowice
Szczerbice
Jejkowice
Jankowice
Świerklany
Świerklany
Przegędza
Leszczyny
Czerwionka
Bełk
Gaszowice
Łuków
Czernica
Pstrążna

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22

Opis lokalizacji drogi

ul. Klimka
ul. Ks. Pojdy
ul. Dworcowa
ul. Sumińska +ul. Wyzwolenia
ul. Szkolna
ul. Morcinka
ul. Szkolna
ul. Dworcowa
ul. Dworcowa + ul. Kamionki
ul. Wolności
ul. Wolności
ul. Rydułtowska
ul. Rydułtowska
ul. Palowicka
ul. Wiejska
ul. Palowicka
ul. Bełkowska + ul. Dębowa
ul. Ornontowicka + ul. Prosta
ul. Furgoła + ul. Jesionka + ul.
Zabrzańska
ul. Rybnicka
ul. Sikorskiego + ul. Rybnicka
ul. Rybnicka + ul. Wolności
ul. Sumińska
ul. Sumińska
ul. Główna
ul. Raciborska
ul. Rybnicka
ul. Raciborska
ul. Rybnicka
ul. Wiejska + ul. Rybnicka
ul. Rybnicka
ul. Główna
ul. Nowa
ul. Plebiscytowa
ul. Boryńska
ul. Leszczyńska
ul. Ks. Pojdy
ul. Parkowa
ul. Wolności
ul. Kolejowa
ul. Kolejowa
ul. Powstańców
ul. Topolowa
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23
24

5620S
5621S

Jejkowice
Czerwionka-Leszczyny

Jejkowice
Dębieńsko

25

5625S
5625S

Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny

26
27

5627S
5628S
5628S
7806S

Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Świerklany

Leszczyny
CzerwionkaLeszczyny
Czuchów
Dębieńsko
Bełk
Świerklany
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ul. Niedobczycka
ul. Odrodzenia, + ul. Górnicza, +
ul. Przemysłowa
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej
ul. Cmentarna
ul. Bełkowska
ul. Bełkowska
ul. Szerocka

W 2018 roku zostały wykonane następujące remonty na drogach powiatowych:
Lp.
Nazwa zadania
1
Remont drogi powiatowej 5608S w Suminie
i Gaszowicach
2
Remont DP 5608S w Suminie i
Gaszowicach- przepust
3
Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi
powiatowej nr 5601S ul. Głównej w
Jejkowicach
4
Remont drogi powiatowej 5627S na odcinku
ulicy Cmentarnej w CzerwionceLeszczynach
5
Remont drogi powiatowej 5341S ulicy
Ornontowickiej w Czerwionce-Leszczynach
etap II
6
Remont odcinka drogi powiatowej 5601S ul.
Nowej w Jankowicach

Koszt
Gmina
4.197.370,24 zł Gaszowice
93.125,76 zł Gaszowice
422.396,99 zł Jejkowice
872.755,39 zł CzerwionkaLeszczyny
1.759.374,40 zł CzerwionkaLeszczyny
1.044.876,09 zł Świerklany

W 2018 roku zostały wykonane bieżące remonty jezdni:
a) na drogach powiatowych:
-remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni- 2349,58m2 na kwotę
233 320,86zł;
-remonty cząstkowe emulsją i grysami- 110,00 ton za 52 631,70 zł
b) na drogach wojewódzkich:
- remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni- 6184,45m2 na kwotę
831 649,98 zł;
-remonty cząstkowe emulsją i grysami – 290 ton na kwotę 157 390,80 zł
Ponadto zostały wyremontowane chodniki na drogach powiatowych o długości 843,80m2 na
kwotę 72 764,51 zł oraz na drogach wojewódzkich na kwotę 142 295,85 zł wykonano 703,50m2
remontów, 785 m2 czyszczenia, 3350 m2 ścinania poboczy oraz 240 m2 utwardzania poboczy.
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X. Stan mienia Powiatu Rybnickiego za 2018 rok
Podsumowując stan mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2018roku należy zauważyć,
iż dane kształtowały się następująco:
1) w ramach przysługujących Powiatowi praw własności odnotowano wartość
78.144.652,24 zł środków trwałych w tym:
-Starostwo Powiatowe w Rybniku- 13.489.323,63 zł;
-Dom Pomocy Społecznej w Lyskach- 3.782.110,56 zł;
-Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach- 5.969.506,66 zł;
-Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach- 4.377.011,11 zł;
-Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku- 48.753.456,64 zł;
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku- 1.133.647,41 zł;
-Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach503.622,93 zł;
-Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 101.697,71 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 – 1.071.806,92 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 2.067.201,83 zł;
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 19.850.569,69 zł;
7) Dochód z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz
wykonywanie posiadania stanowiło wartość 1.219.528,23 zł.
Poniższe zestawienie obrazuje Najemców i biorących w używanie pomieszczenia w budynku
Starostwa Powiatowego w Rybniku w 2018 r.
· Agencja Ubezpieczeniowa Elżbieta Matyka, powierzchnia wynajmowana 4,98 m²,
· Usługi Geodezyjno –Kartograficzne Czesław Zimoń, powierzchnia wynajmowana 18,62 m²,
· Usługi Geodezyjno –Kartograficzne Czesław Zimoń, powierzchnia wynajmowana 6,2 m²,
· Usługi Geodezyjne Machulec Karol, powierzchnia wynajmowana 6,21 m²,
· Usługi Geodezyjne Jaźwińska Katarzyna, powierzchnia wynajmowana 6,21 m² ,
· Skarb Państwa – Terenowy Punkt Paszportowy, powierzchnia wynajmowana 52,99 m²,
· Skarb Państwa – Powiatowy Inspektorat Weterynarii, powierzchnia wynajmowana 135,07 m² ,
· Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, powierzchnia używana 53,05 m²,
· Bank Spółdzielczy w Żorach powierzchnia używana 18,18 m².
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XI. Realizacja programów i strategii w 2018 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 2018 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: 1011 osób
-liczba bezrobotnych w wieku do 24 lat- 139 osób
-liczba długotrwale bezrobotnych – 529 osoby
- liczba niepełnosprawnych bezrobotnych- 56 osób
-liczba bezrobotnych z wykształceniem zawodowym- 294 osoby
-liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym- 132 osoby
b) liczba nowopowstałych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, ścieżek przyrodniczych1 (Ostra Góra w Szczerbicach- została zamontowana ława ze stołem oraz stojak na rowery);
2) Dla celu C2 „Kapitał ludzki o wysokich kompetencjach oraz aktywizacja
mieszkańców”
a)liczba bezrobotnych w powiecie rybnickim w wieku 18-26 lat- 139 osób;
b) liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu rybnickiego: 5 Stowarzyszeń
zwykłych, 2 Fundacje, 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- 75
z 115 absolwentów Technikum oraz 4 z 25 z Liceum Ogólnokształcącego;
d) liczba placówek oświatowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe1 Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach;
e) liczba osób korzystających ze staży zawodowych- 162 osoby;
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f)liczba imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych na terenie powiatu3 (dożynki powiatowe, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, Magia Rocka);
g)liczba nowych obiektów infrastruktury spędzania czasu wolnego- 1 (Ostra Góra
w Szczerbicach);
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- 33 zrealizowane wnioski na kwotę
13.633,81 zł;
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 Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rybnickim realizuje koncepcję systemu
wsparcia w pieczy zastępczej opartą na współpracy instytucji realizujących zadania statutowe
związane z niesieniem optymalnej pomocy. Analiza realizacji zadań wynikających
z obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, iż
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje wszystkie zadania z zakresu
wspierania rodziny oraz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Niniejszy program jest
trzecim z kolei opracowaniem z tego zakresu i obejmuje okres od 2018 do 2020r. W pierwszym
roku jego realizacji podjęto działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc w rodzinach
zastępczych zawodowych. Z związku z powyższym uruchomiono nową rodzinę zastępczą
zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego.
3) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020
W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 dnia 05 czerwca 2018 roku w Centrum Kulturalno
– Edukacyjnym w Czerwionce - Leszczynach zorganizowało konferencję edukacyjną „Jedno
życie wiele wyborów". Konferencja przeznaczona była dla III klas szkół gimnazjalnych z terenu
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Powiatu Rybnickiego w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
problemów uzależnień. Głównym celem niniejszej konferencji było zwiększenie świadomości
społecznej w środowisku szkolnym dotyczącej problemów przemocy i uzależnień

oraz

poszerzenie wiedzy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. Ponadto Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Rybniku dokonało aktualizacji INFORMATORA Dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie z Terenu Powiatu Rybnickiego. Niniejszy dokument został wysłany do
podmiotów z terenu Powiatu Rybnickiego zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie. Kolejnym zadaniem realizowanym zgodnie z założeniami zawartymi
w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2020 było zorganizowanie seminarium pod nazwą Źródłem mocy –
świat bez przemoc”, które odbyło się w dniu 27.11.2018 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. Organizatorem seminarium było Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Seminarium skierowane było dla rodzin zastępczych,
dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej, osób bezpośrednio pracujących
z dziećmi i rodzinami, wychowawców, pedagogów asystentów, pracowników socjalnych,
członków zespołów interdyscyplinarnych oraz wszystkich osób zajmujących się pomocą
rodzinie. Uczestnicy seminarium mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o specyfice przemocy
w środowisku rówieśniczym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zwróciło się
do Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisariatów Policji, Sądu Rejonowego w Rybniku,
Gminnych

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i

Zespołów

Interdyscyplinarnych z powiatu celem zebrania informacji niezbędnych do zdiagnozowania
zjawiska przemocy, liczby sprawców przemocy, ich ofiar, liczby sporządzonych Niebieskich
Kart, formy udzielonej pomocy, liczby wniosków złożonych do GKRPA o zobowiązanie
leczenia odwykowego, liczby przeprowadzonych przez policję interwencji domowych, liczby
prowadzonych postępowań z art. 207 Kodeksu Karnego.
4) Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
W okresie od 13 listopada 2018 r. do 15 grudnia 2018r. Powiat Rybnicki realizowała zadanie
publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwa „Remont ogrodzenia zewnętrznego przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce –Leszczynach”. Koszt całkowity zadania
wynosił 17 400 zł przy udziale środków pochodzących z budżetu powiatu w wysokości 10 000
zł. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa niepełnosprawnych uczestników zajęć oraz
osób przebywających na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zostało w pełni
zrealizowane, dodatkowo realizacja zadania poprawiła estetykę otoczenia lokalnego.
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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

niepełnosprawnych. Dnia 04.10.2018r w Powiecie Rybnickim świętowano Powiatowy Dzień
Aktywizująco-Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W Warsztatach Aktywnej Integracji
w Suminie spotkały się osoby niepełnosprawne z Powiatu Rybnickiego i Miasta Rybnika.
W uroczystościach udział wzięli uczestnicy i opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej
nr 1 i nr 2 z Rybnika, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Czerwionki-Leszczyn, Domu Pomocy
Społecznej z Lysek, Zespół Szkół Specjalnych z Czerwionki-Leszczyn, Warsztatów Aktywnej
Integracji w Suminie, a także Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej Uśmiech
ze

Świerklan,

a

także

przedstawiciele

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds.

Osób

Niepełnosprawnych w Powiecie Rybnickim.
6) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2023
W ramach strategii realizowany były działania opisane w punktach 2,3 i 5 punktu XI.
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7) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2016
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020
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 27 listopada 2003 r. Uchwałą Nr XIII/65/03 Rada
Powiatu w Rybniku uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata
2003-2015”. W dniu 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXV/186/08 Rada Powiatu w Rybniku
podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Rybnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”. We wrześniu 2013 r.
przystąpiono do opracowywania kolejnej aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Rybnickiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020” .
Celem przygotowania Programu Ochrony Środowiska była realizacja założeń dokumentów
strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa
i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018. Jego istotą jest skoordynowanie, zaplanowanych w Programie,
działań z administracją rządową i samorządową (Urząd Marszałkowski, Urzędy Miast i Gmin)
oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem Powiatu.
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PODSUMOWANIE
Szanowni Państwo, rok 2018 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy w nim dwie
ważne rocznice – 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz dwudziestolecie reformy
samorządowej. 20 lat temu społeczeństwa 5 gmin zachodniej części województwa śląskiego
utworzyły wspólną powiatową jedność – Powiat Rybnicki. Władze samorządowe zaczęły
samodzielnie decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej i stały się ważnym
uczestnikiem przemian. Przed powiatami stanęło bardzo wiele zadań, a zabezpieczenie potrzeb
obywateli wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dokonywania trudnych
wyborów. Wysiłek kolejnych Rad i Zarządów oraz pracowników Starostwa Powiatowego na
przestrzeni tych lat spowodował, że możemy pochwalić się dziś wieloma sukcesami.
Stworzyliśmy też trwałe więzi współpracy z pozostałymi szczeblami samorządu terytorialnego.
Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2018 roku obrany został pozytywny kierunek
rozwoju powiatu rybnickiego, który powinien być kontynuowany w latach następnych.
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