
  



str. 2 

 

Spis treści 
WSTĘP ..................................................................................................................................................... 5 
I. Informacje o powiecie ................................................................................................................... 8 

I.1 Informacje ogólne .......................................................................................................................... 8 

I.2 Podstawowe dane statystyczne ..................................................................................................... 9 

I.3 Dane demograficzne w skrócie .................................................................................................... 10 

I.3.1 Liczba mieszkańców .............................................................................................................. 10 

I.3.2 Wiek mieszkańców ................................................................................................................ 10 

I.3.3 Przyrost naturalny ................................................................................................................. 11 

I.3.4 Migracje ludności .................................................................................................................. 11 

I.4 Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim ............................................................................ 11 

I.5 Dane z rejestru REGON ................................................................................................................. 12 

I.6 Finanse powiatu w 2018 r. ........................................................................................................... 12 

II. Działalność Rady Powiatu w Bielsku-Białej w 2018 roku ............................................................ 15 
III. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ................................................................................................. 20 
IV. Organizacja i nadzór .................................................................................................................... 22 

IV.1 Działalność kontrolna ................................................................................................................. 22 

IV.2 Nieodpłatna pomoc prawna ...................................................................................................... 23 

IV.3 Wypłata środków pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka ...................................................... 24 

IV.4 Skargi, wnioski i petycje ............................................................................................................. 25 

IV.5 Informacja publiczna .................................................................................................................. 25 

IV.6 Nadzór Starosty Bielskiego nad stowarzyszeniami i fundacjami ............................................... 26 

IV.7 Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy ................................................................ 26 

IV.8 Biuro rzeczy znalezionych .......................................................................................................... 26 

IV.9 Kwalifikacja wojskowa................................................................................................................ 26 

IV.10 Obsługa pocztowa Starostwa ................................................................................................... 26 

IV.11 Remonty i inwestycje w Starostwie Powiatowym ................................................................... 27 

IV.12 Zamówienia publiczne.............................................................................................................. 27 

IV.13 Obsługa Informatyczna ............................................................................................................ 30 

IV.14 Audyt Wewnętrzny .................................................................................................................. 31 

IV.15 Ochrona Danych Osobowych ................................................................................................... 31 

IV.16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi .......................................................................... 32 

V. Edukacja publiczna ...................................................................................................................... 35 
V.1 Bieżąca działalność edukacyjna ................................................................................................... 35 

V.2 Projekty i programy oświatowe .................................................................................................. 39 

V.3 Wydatki majątkowe .................................................................................................................... 40 

V.4 Dane statystyczne ....................................................................................................................... 42 

V.5 Wypłata nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego ............................................. 42 

V.6 Wydarzenia w szkołach ............................................................................................................... 42 

VI. Promocja i ochrona zdrowia ....................................................................................................... 47 
VI.1 Zadania wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla  SP ZOZ-ów ......................... 47 

VI.2 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna .............................................................................. 51 

VI.3 Pozostałe zadania ....................................................................................................................... 55 

VII. Pomoc społeczna ......................................................................................................................... 57 
VII.1 Zadania w zakresie pomocy społecznej .................................................................................... 57 

VII.1.1 Domy Pomocy Społecznej .................................................................................................. 57 

VII.1.2 Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych ................................................................. 58 



str. 3 

 

VII.1.3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie .............................................................................. 59 

VII.1.4 Interwencja kryzysowa ....................................................................................................... 59 

VII.2 Zadania w zakresie Pieczy zastępczej ........................................................................................ 60 

VII.2.1 Rodzinna piecza zastępczej ................................................................................................ 60 

VII.2.2 Instytucjonalna piecza zastępcza ....................................................................................... 61 

VII.3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..................................................................... 62 

VII.3.1 warsztaty terapii zajęciowej ............................................................................................... 62 

VII.3.2 Powiatowy Urząd Pracy ...................................................................................................... 63 

VII.4 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ............................................... 63 

VII.5 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej ............................... 64 

VII.6 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej ..................... 65 

VIII. Komunikacja i transport .............................................................................................................. 69 
VIII.1 Transport drogowy ................................................................................................................... 69 

VIII.1.1 ustawa o transporcie drogowym ...................................................................................... 69 

VIII.1.2 Ustawa Prawo o ruchu drogowym .................................................................................... 69 

VIII. 2 Komunikacja ............................................................................................................................ 70 

VIII.3 Organizacja publicznego transportu zbiorowego .................................................................... 71 

IX. Drogi publiczne ........................................................................................................................... 74 
IX.1 Informacje ogólne o drogach ..................................................................................................... 74 

IX.2 Bieżące utrzymanie dróg ............................................................................................................ 78 

IX.3 Inwestycje na drogach powiatowych ......................................................................................... 79 

IX.4 Udział Gmin powiatu bielskiego w realizacji zadań na drogach powiatowych .......................... 83 

X. Promocja, Kultura, Sport i Turystyka .......................................................................................... 86 
X.1 Kultura ......................................................................................................................................... 86 

X.1.1 Realizacja zadań w zakresie kultury ..................................................................................... 86 

X.1.2 Realizacja zadań biblioteki powiatowej ............................................................................... 91 

X.1.3 Program opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego ............................................................. 94 

X.2 Turystyka ..................................................................................................................................... 95 

X.3 Sport ............................................................................................................................................ 98 

X.4 Promocja ................................................................................................................................... 102 

X.4.1 Promocja i polityka informacyjna ....................................................................................... 102 

X.4.2 Współpraca z mediami ....................................................................................................... 102 

X.4.3 Wydawanie biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”........................................................ 103 

X.4.4 Administrowanie i moderowanie stron internetowych: www.powiat.bielsko.pl, 

www.sitbb.pl oraz Facebooka Powiatu Bielskiego. ..................................................................... 103 

X.4.5 Współpraca i kontakty zagraniczne .................................................................................... 103 

X.4.6 Współudział w obcych wydarzeniach promocyjnych ......................................................... 104 

X.4.7 Udzielanie patronatów starosty bielskiego nad wydarzeniami ......................................... 105 

X.4.8 Wydawnictwa promocyjne ................................................................................................. 106 

X.4.9 Udział w rankingach ........................................................................................................... 106 

X.4.10 Działania w ramach promocji gospodarczej w 2018 r. ..................................................... 107 



str. 4 

 

XI. Geodezja i kartografia ............................................................................................................... 110 
XII. Gospodarka nieruchomościami ................................................................................................ 113 

XII.1 Stan mienia Powiatu Bielskiego .............................................................................................. 113 

XII.2 Działania w zakresie gospodarki nieruchomościami. .............................................................. 113 

XII.2.1 Powiat Bielski.................................................................................................................... 113 

XII.2.2 Skarb Państwa - Starosta Bielski ....................................................................................... 114 

XIII. Ochrona Środowiska ................................................................................................................. 117 
XIII.1 Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska...................................................... 117 

XIII.2 Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego” wraz z raportem 

z wykonania POŚ ............................................................................................................................. 117 

XIII.3 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa ................................. 118 

XIII.4 Realizacja zadań w zakresie geologii ...................................................................................... 122 

XIV. Budownictwo ............................................................................................................................ 124 
XIV.1 Realizacja zadań w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej ............................. 124 

XIV.2 Dane statystyczne .................................................................................................................. 125 

XV. Zarządzanie kryzysowe .............................................................................................................. 128 
XV.1 Zarządzanie kryzysowe i Obrona Cywilna ............................................................................... 128 

XV.2 Realizacja zadań obronnych .................................................................................................... 129 

XV.3 Realizacja projektów UE .......................................................................................................... 130 

XVI. Ochrona Informacji Niejawnych................................................................................................ 132 
XVII. Ochrona Konsumentów ............................................................................................................ 134 
XVIII. ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................................ 137 
 

  



WSTĘP 

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport  

o stanie powiatu. Raport o stanie jednostek samorządu terytorialnego jest nowym 

obowiązkiem dla wszystkich trzech szczebli samorządu terytorialnego i został 

wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa weszła w życie 31 stycznia 

2018 roku. Przedkładany Raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok stanowi 

wykonanie zapisów cytowanego wyżej artykułu ustawy o samorządzie powiatowym. 

Obejmuje on podsumowanie działalności Rady i Zarządu Powiatu w roku 2018,  

w szczególności realizację zadań ustawowych, polityk, programów i strategii oraz 

uchwał Rady Powiatu. Raport o stanie Powiatu za 2018 rok Zarząd Powiatu  

w Bielsku-Białej przygotował w oparciu o ogólne wytyczne zawarte w ustawie  

o samorządzie powiatowym z uwzględnieniem najważniejszych działań, w układzie 

zadaniowym, które szczegółowo określone zostały w art. 4 tej ustawy. 

Jak stanowi ww. art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

− edukacji publicznej, 

− promocji i ochrony zdrowia, 

− pomocy społecznej, 

− wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

− transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

− kultury fizycznej i turystyki, 

− geodezji, kartografii i katastru, 

− gospodarki nieruchomościami, 

− administracji architektoniczno-budowlanej, 

− gospodarki wodnej, 

− ochrony środowiska i przyrody, 

− rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

− ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu, 

− przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

− przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

− ochrona praw konsumenta, 

− utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych,  

− obronności, 

− promocji powiatu, 
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− współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych orasz podmiotów 

− wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

− działalności w zakresie telekomunikacji. 

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonania określonych  

w ustawach zadań i kompetencji kierowników służb, inspekcji i straży.  

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Ustawy mogą również określać sprawy 

należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy 

przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych 

porozumieniu. 

Organem wykonawczym w powiecie jest zarząd powiatu, który wykonuje uchwały rady 

powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu należy  

w szczególności: 

− przygotowanie projektów uchwał rady powiatu, 

− opracowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, 

− wykonywanie budżetu powiatu, 

− zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.  

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Statut 

Powiatu Bielskiego nadany został uchwałą Nr V/61/389/18 Rady Powiatu  

w Bielsku-Białej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Bielskiego wraz ze zmianą przyjętą przez Radę w dniu 20 grudnia 2018 r. 

uchwałą Nr VI/2/10/18. 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu1. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej określa Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego uchwalony uchwałą Nr 190/2018 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej dnia 

21 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr 42/2010  

z dnia 25.01.2019 r., uchwałą Nr 58/2019 r. z dnia 08.02.2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych powiatu oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Bielsku-

Białej dostępny jest na stronie internetowej www.powiat.bielsko.pl 
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I. Informacje o powiecie 
 

I.1 Informacje ogólne 

Powiat Bielski o powierzchni ponad 458 km2 położony w południowej części 

województwa śląskiego został utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 

roku. Zamieszkuje go 165 tys. osób (wg BDL GUS, stan na 31.12.2018 r.). Zajmuje 

bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym i kulturowym obszar, 

rozciągający się od Kotliny Oświęcimskiej w kierunku południa przez Dolinę Górnej 

Wisły, Pogórze Wilamowickie, Pogórze Śląskie, Beskid Śląski i Beskid Mały. Powiat 

Bielski tworzy 10 gmin, w tym 2 gminy miejsko-wiejskie: (Czechowice-Dziedzice, 

Wilamowice), jedna gmina miejska: (Szczyrk) oraz 7 gmin wiejskich: (Bestwina, 

Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice) otaczających miasto 

Bielsko-Biała. Atutem powiatu są walory turystyczne, doskonale zgrane z łatwym 

dostępem do tras komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód. Beskidy 

odkrywają przed turystami swój niepowtarzalny krajobraz o każdej porze roku. 

Sporty zimowe to niewątpliwy atut turystyczny regionu. Perełką powiatu jest 

Szczyrk – uważany za drugą po Zakopanem stolicę sportów zimowych w Polsce. Sieć 

blisko 30 wyciągów stwarza narciarzom możliwość korzystania z 50 km tras. 

Szczególną rolę odgrywa tutaj zmodernizowana kolej linowa na Skrzyczne - 1257 m 

n.p.m. będące najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego oraz kolej gondolowa na Halę 

Skrzyczeńską – 1000 m n.p.m. Uroczymi widokami goście powiatu mogą zachwycić 

się podczas uprawiania narciarstwa biegowego po specjalnie przygotowanych do tego 

celu trasach zarówno w Szczyrku, jak i w Wilkowicach – w rejonie Magurki.  

Latem turyści mają do dyspozycji na terenie powiatu bielskiego ok. 200 km 

znakowanych szlaków turystycznych oraz 110 km tras rowerowych, zlokalizowanych 

głównie na terenie Szczyrku, Jaworza i Jasienicy. Miłośników sportów wodnych, jak  

i wędkowania przyciągają malowniczo położone jeziora zaporowe na Sole oraz 

przystanie kajakowe w Czechowicach-Dziedzicach i w Kaniowie. Atrakcją jest także 

możliwość jazdy konnej w ośrodkach jeździeckich oraz nauka latania na paralotniach 

w rejonie Skrzycznego. Bielska kraina sprzyja także miłośnikom terenowej jazdy 

rowerowej cross-country. Każdy znajdzie coś dla siebie, także osoby z problemami 

zdrowotnymi doskonale odnajdą się w wyjątkowym mikroklimacie Bystrej, czy 

poprawią swoje zdrowie dzięki jodowo-bromowym wodom gminy Jaworze, 

wykorzystywanym przy leczeniu chorób płuc, alergii, czy schorzeń układu narządów 

ruchu.  

O atrakcyjności powiatu decydują nie tylko warunki środowiska naturalnego, ale 

również bogata baza turystyczno-rekreacyjna oraz liczne dobra kultury, będące 

świadectwem zróżnicowanej przeszłości, tradycji i kultury poszczególnych gmin. Obok 

zamków, pałaców i dworów – zabytków architektury szlacheckiej można zobaczyć 

dawną staropolską architekturę wiejską reprezentowaną przez kościółki drewniane  
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w Starej Wsi, Bielowicku i Szczyrku, znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej 

Województwa Śląskiego. 

Powiat bielski może poszczycić się także korzystnymi warunkami dla prowadzenia 

biznesu. Nie brakuje tu małych przedsiębiorstw, średnich i dużych firm funkcjonujących 

na europejskim poziomie. Większość z nich radzi sobie bardzo dobrze, głównie  

w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii oraz budownictwa i rolnictwa. Istniejący na 

terenie powiatu Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji 

w Kaniowie stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne. 

 
Mapa powiatu bielskiego z podziałem na gminy 

 

I.2 Podstawowe dane statystyczne 

− Liczba mieszkańców - 165 000  

− Powierzchnia – 458,64 km2 

− Gęstość zaludnienia – 358 osób/km2 

− Stopa urbanizacji – 27,2 % 



str. 10 

 

I.3 Dane demograficzne w skrócie 

I.3.1 Liczba mieszkańców 

Powiat bielski liczy 165.000 mieszkańców, z czego: 51,2 % stanowią kobiety 

(84.513), a 48,78 % mężczyźni (80.487). Na przestrzeni lat 2002-2018 liczba 

mieszkańców wzrosła o 17.547. Ludność zamieszkującą obszar miejski stanowi 

44.752 mieszkańców, w tym: 23.208 kobiet i 21.544 mężczyzn, natomiast ludność 

zamieszkującą obszar wiejski stanowi 120.248 osób, w tym: 61.305 kobiet i 58.943 

mężczyzn. Na każde 100 mężczyzn przypada 105 kobiet (tzw. współczynnik 

feminizacji). Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bielskiego w 2050 roku 

wyniesie 175.200, z czego 89.350 będą stanowić kobiety, a 85.850 mężczyźni. 

 Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ludność 165 000 80 487 84 513 

Ludność obszar 

miejski 

44 752 21 544 23 208 

Ludność obszar 

wiejski 

120 248 58 943 61 305 

Tab. 1 Liczba i płeć mieszkańców powiatu bielskiego według obszaru zamieszkania  

(według danych na 31.XII.2018 r.) 

I.3.2 Wiek mieszkańców 

Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie niższy od średniego 

wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski.  

 Średni wiek 

Powiat bielski, w tym: 40,4  

Kobiety 41,8 

Mężczyźni 38,9 

Woj. śląskie 42,4 

Kraj 41,4 

Tab. 2 Średni wiek mieszkańców powiatu bielskiego (według danych na 31.12.2017 r.) 

61,6% mieszkańców powiatu bielskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Wiek przedprodukcyjny 19,3 % 

Wiek produkcyjny 61,6 % 

Wiek poprodukcyjny 19,1 % 

Tab. 3 Stosunek wieku produkcyjnego mieszkańców wyrażony w % (według stanu na 31.12.2017 r.) 
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I.3.3 Przyrost naturalny 

Powiat bielski posiada dodatni przyrost naturalny wynoszący 237. Odpowiada 

to przyrostowi naturalnemu 1,44 na 1000 mieszkańców powiatu bielskiego. W 2018 

roku urodziło się 1.837 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek (887) i 51,8% chłopców (950). 

Nastąpiło 1.600 zgonów, w tym odnotowano 11 zgonów niemowląt.  

I.3.4 Migracje ludności  

W 2018 r. zarejestrowano 2129 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1.456 

wymeldowań, w związku z tym saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu 

bielskiego 673. W tym samym roku 69 osób zameldowało się z zagranicy oraz 

zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę. Tym samym saldo migracji zagranicznych 

wynosi 42. Z kolei saldo migracji ogółem wynosi 715.  

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Zameldowania  

w ruchu wewnętrznym 

2129 1084 1045 

Wymeldowania  

w ruchu wewnętrznym 

1456 767 689 

Saldo migracji 

wewnętrznych  

673 317 356 

Zameldowania  

z zagranicy 

69 30 39 

Wymeldowania zagranicę  27 10 17 

Saldo migracji 

zagranicznych 

42 13 29 

Saldo migracji stałej 

ogółem 

715 330 385 

Tab. 4 Struktura migracji na pobyt stały (według danych na 31.12.2018 r.) 
  

I.4 Bezrobocie rejestrowane w powiecie bielskim 

Stopa bezrobocia rejestrowanego to wyrażony w procentach stosunek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo (bez osób 

odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników obrony narodowej i spraw 

wewnętrznych) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Wskaźnik ten 

pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni. 

Według danych na 30.06.2018 r. przeciętna stopa bezrobocia w powiecie 

bielskim wynosiła 3,4 %. W skali kraju liczba ta wynosiła 5,8 %, natomiast w skali 

województwa śląskiego 4,5%. 

Na podstawie danych na dzień 31.03.2019 r. stopa bezrobocia w powiecie 

bielskim wyniosła 3,4 %. W skali kraju liczba ta to 5,9 %, a w skali województwa 

śląskiego 4,4 %. Powołując się na dane dostępne na dzień 31.12.2018 r. w powiecie 

bielskim zarejestrowane były 1942 osoby bezrobotne. 
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 Przeciętna stopa bezrobocia  

Powiat bielski 3,4 % 

Województwo śląskie 4,5 % 

Kraj  5,8 % 
Tab. 5 Struktura przeciętnej stopy bezrobocia według danych na 30.06.2018 r. 

I.5 Dane z rejestru REGON 

W powiecie bielskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 

17 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 13 785 stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W tym samym roku zarejestrowano 1367 

nowych podmiotów, a 1202 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-

2017 najwięcej (1688) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1256)  

w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1339) podmiotów wykreślono z rejestru 

REGON w 2011 roku, najmniej (855) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 

roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość 

prawną w powiecie bielskim najwięcej (1099) jest stanowiących spółki cywilne. 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że 

najwięcej (16 493) jest mikro-przedsiębiorstw zatrudniających 0 - 9 pracowników. 1,4% 

(242) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,2% 

(4 685) podmiotów, a 71,4% (12 316) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako 

pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w powiecie bielskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności 

są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (26,6%) oraz budownictwo (15,2%). 

I.6 Finanse powiatu w 2018 r. 

Budżet Powiatu Bielskiego za 2018 rok został wykonany 

− po stronie DOCHODÓW – w kwocie – 138.900.926,55 zł 

− po stronie WYDATKÓW – w kwocie – 143.100.688,49 zł 

Uzyskane dochody dotyczyły: 

− dochodów własnych – 85.271.340,59 zł, 

− dotacji celowych budżetu państwa – 22.373.958,75 zł, 

− subwencji – 23.464.479,00 zł, 

− środków z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych – 7.791.148,21 zł. 

Poniesione wydatki dotyczyły: 

− zadań bieżących – w wysokości 88.259.550,34 zł, 

− oraz zadań inwestycyjnych – w wysokości 54.841.138,15 zł. 

Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych obejmował głównie infrastrukturę drogową 

stanowiącą 65% wszystkich wydatków majątkowych. 

DEFICYT Powiatu na koniec 2018 rok wyniósł 4.199.761,94 zł a na jego 

sfinansowanie:  
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1) zaciągnięte zostały: 

− długoterminowy kredyt bankowy – w wysokości – 3.800.000,00 zł, 

− pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – w wysokości – 349.963,00 zł  

(na "Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej”) 

 

2) oraz zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 49.798,94 zł. 

W 2018 rok Powiat bielski dokonał łącznej spłaty zobowiązań w wysokości 

1.340.516,00 zł i na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,  

a zadłużenie wynosiło 6.182.315,00 zł. 

Szczegółowe informacje dot. budżetu powiatu zawarte są w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. dostępnym na stronie internetowej 

www.bip.powiat.bielsko.pl w zakładce uchwały (Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-

Białej nr 119/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok). 
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II. Działalność Rady Powiatu w Bielsku-Białej w 2018 roku 
 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Jej kadencja 

trwa 5 lat i została wydłużona w stosunku do poprzednich o 1 rok.  

Rok 2018 był rokiem przełomu kadencji V (lata 2014-2018) i VI (lata 2018-2023) 

w związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się 21 października 2018 r.  

W kadencji VI ilość radnych wynosi 29 i wzrosła o 2 radnych w stosunku do poprzedniej 

kadencji z uwagi na zwiększenie się liczby mieszkańców Powiatu Bielskiego.  

 

Skład Rady Powiatu V kadencji 

1. Adamiec Katarzyna 

2. Adamska Barbara 

3. Borowski Jan 

4. Byrdy-Przybyła Helena 

5. Chodorowski Krzysztof 

6. Dziki Marcin 

7. Gabor Grzegorz 

8. Gańczarczyk Władysława 

9. Gawęda Grzegorz 

10. Górny Stanisław 

11. Handzlik Adam 

12. Herzyk Józef 

13. Janica-Piechota Janina 

14. Jonkisz Bolesław 

15. Kmiecik-Wronowicz Ewa 

16. Kotowicz Grzegorz 

17. Kubik Jerzy 

18. Łaciak Stanisław 

19. Masny Sławomir 

20. Nikiel Dorota 

21. Pięta Stanisław 

22. Płonka Andrzej 

23. Stanclik Jan 

4. Staszek Jacek 

25. Stolarczyk Bogusław 

26. Szetyński Grzegorz 

27. Zelek Miłosz 

Przewodniczącym Rady Powiatu w Bielsku-Białej V kadencji był Pan Jan 

Borowski, a Wiceprzewodniczącymi: Pan Krzysztof Chodorowski i Pan Grzegorz 

Gabor.  
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W strukturach Rady Powiatu V kadencji działały następujące Kluby Radnych: 

1) Rodzina Prawo Wspólnota, którego Przewodniczącym był radny Jerzy Kubik. Klub 

liczył 9 radnych; 

2) Prawo i Sprawiedliwość – Przewodniczącym był Wicestarosta Bielski p. Grzegorz 

Szetyński, Klub liczył 5 radnych; 

3) Nowa Inicjatywa, którego Przewodniczącym był radny Sławomir Masny, Klub liczył 

5 radnych.  

4) Polskie Stronnictwo Ludowe – Przewodniczącym Klubu był radny Grzegorz Gabor, 

Klub liczył 6 członków.  

Radnymi, którzy nie należeli do Klubów w 2018 r. byli: p. Janina Janica-Piechota  

i p. Stanisław Łaciak.  

 

W 2018 r. działały nw. stałe Komisje Rady Powiatu: 

1) Komisja Rewizyjna, Przewodniczący – p. Bolesław Jonkisz. Komisja odbyła 3 

posiedzenia. 

2) Komisja Budżetu i Finansów, Przewodniczący – p. Jerzy Kubik, Komisja 

obradowała na 10 posiedzeniach; 

3) Komisja Promocji, Turystyki, Sportu; Przewodniczący – p. Grzegorz Kotowicz, 

odbyło się 8 posiedzeń; 

4) Komisja Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego; Przewodniczący – 

p. Bogusław Stolarczyk, odbyło się 10 posiedzeń; 

5) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodnicząca – p. Helena Byrdy-

Przybyła, Komisja odbyła 10 posiedzeń; 

6) Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki; Przewodnicząca – p. Barbara Adamska, 

odbyło się 8 posiedzeń; 

7) Komisja Porządku Publicznego, Przewodniczący – p. Józef Herzyk, odbyło się 

9 posiedzeń; 

8) Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Przewodniczący – p. Jacek Staszek, 

odbyło się 8 posiedzeń.  

 

Rada Powiatu w Bielsku-Białej obradowała na 15 sesjach, w tym 4 zwołanych 

w trybie nadzwyczajnym. Podjęła 108 uchwał. 

Rada Powiatu pracowała w oparciu o corocznie uchwalany plan pracy i zajmowała się 

tematyką związaną z wykonywaniem przez powiat zadań ustawowych.  

Na sesjach omawiane były następujące tematy: 

− stan dróg powiatowych i komunikacji oraz poziom wykonania ich remontów 

i modernizacji, 

− działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

− sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz 

z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej, sprawozdanie 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

− sytuacja w powiatowych placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, 

− realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego, 
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− przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do nowego roku szkolnego oraz 

realizacja zadań oświatowych, 

− bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

 

Tradycyjnie, każdego roku Rada odbywała spotkania noworoczne z udziałem 

burmistrzów i wójtów naszych gmin. W 2018 roku spotkanie odbyło się w gminie 

Jasienica. W trakcie spotkania radni oraz zaproszeni goście, po złożeniu wzajemnych 

życzeń świąteczno-noworocznych wymieniali spostrzeżenia oraz doświadczenia 

dotyczące pracy samorządu gminnego i powiatowego.  

Ponadto na sesji w dniu 29 marca miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatu 

akredytacyjnego Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej. 

 

Interpelacje i wnioski radnych: 

Radni złożyli na sesjach Rady Powiatu i w okresach międzysesyjnych 29 interpelacji, 

zapytań i wniosków.  

Na sesji w dniu 11 października 2018 r. podsumowano pracę Rady oraz jej Komisji 

w kadencji 2014-2018. 

 

 

Skład Rady Powiatu VI kadencji 

 

1. Adamska Barbara 

2. Badowski Zdzisław 

3. Borowski Jan 

4. Bylok Zdzisław 

5. Byrdy-Przybyła Helena   

6. Caputa Adam 

7. Chodorowski Krzysztof 

8. Czader Jacek 

9. Dziki Marcin     

10. Gabor Grzegorz     

11. Gańczarczyk Władysława 

12. Gawęda Grzegorz 

13. Grabka-Grzechynia Gabriela 

14. Greczka Mirosław 

15. Herzyk Józef 

16. Janica-Piechota Janina 

17. Kmiecik-Wronowicz Ewa 

18. Kotowicz Grzegorz 

19. Kubik Jerzy 

20. Kućka Edward 

21. Nikiel Dorota 

22. Pasierbek Łukasz 
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23. Pięta Stanisław 

24. Płonka Andrzej 

25. Rzepecki Artur 

26. Stanclik Jan 

27. Szetyński Grzegorz    

28. Świerczek Józef 

29. Zawada Wojciech 

 

 

Po wyborach - pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu odbyła się w dniu 

22 listopada 2018 r. Przewodniczącym Rady został wybrany p. Jan Borowski. 

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali radni: p. Józef Herzyk i p. Jerzy Kubik. 

W strukturach Rady Powiatu VI kadencji działają następujące Kluby Radnych: 

1) Rodzina Prawo Wspólnota, którego Przewodniczącym jest p. Jerzy Kubik.  

Klub  liczył 11 radnych; 

2) Prawo i Sprawiedliwość – Przewodniczącym jest p. Józef Herzyk, Klub liczył 9 

radnych; 

3) Nowa Inicjatywa, którego Przewodniczącym jest p. Grzegorz Kotowicz, Klub liczył 

5 radnych.  

4) Polskie Stronnictwo Ludowe – Przewodniczącym Klubu był p. Grzegorz Gabor, 

Klub liczył 4 członków. 

 

Powołane zostały również stałe Komisje Rady Powiatu: 

1) Komisja Rewizyjna; Przewodnicząca – p. Janina Janica-Piechota; 

2) Komisja Skarg, wniosków i petycji; Przewodnicząca – p. Władysława Gańczarczyk; 

3) Komisja Budżetu i Finansów; Przewodniczący – p. Józef Świerczek; 

4) Komisja Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego; Przewodniczący –  

p. Jan Stanclik; 

5) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej; Przewodnicząca – p. Helena Byrdy-

Przybyła;  

6) Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki; Przewodniczący – p. Krzysztof Chodorowski; 

7) Komisja Porządku Publicznego; Przewodniczący – p. Adam Caputa; 

8) Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Przewodniczący – p. Zdzisław Bylok;  

9) Komisja Promocji, Turystyki, Sportu; Przewodniczący – p. Grzegorz Kotowicz. 
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III. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej  
 

Zarząd Powiatu w 2018 roku działał w następującym 4-osobowym składzie: 

 

Starosta Bielski- Andrzej Płonka 

Wicestarosta – Grzegorz Szetyński 

oraz członkowie Zarządu: 

Katarzyna Adamiec i Stanisław Pięta 

 

Wybór Zarząd na kolejną VI kadencję rozpoczął się na I sesji Rady w dniu 22 listopada 

2018 r. Rada Powiatu dokonała wówczas wyboru Starosty Bielskiego w osobie Pana 

Andrzeja Płonki. Na kolejnej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. – wybrano Wicestarostę 

Bielskiego w osobie Pana Grzegorza Szetyńskiego. 

Natomiast pozostałych członków Zarządu - do jego pełnego 5-osobowego - Rada 

wybrała w dniu 24 stycznia 2019 r. – na III sesji.  W związku z powyższym od tego dnia 

Zarząd działa w następującym składzie: 

Starosta Bielski – Andrzej Płonka 

Wicestarosta – Grzegorz Szetyński 

oraz członkowie Zarządu: 

Barbara Adamska 

Dorota Nikiel 

Grzegorz Gabor 

 

W roku 2018 Zarząd obradował łącznie na 77 posiedzeniach, w trakcie których podjął 

474 uchwały.  

Wykaz uchwał Zarządu znajduje się na stronie www.bip.powiat.bielsko.pl w zakładce: 

uchwały → uchwały Zarządu Powiatu. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

Starosta na każdej sesji Rady Powiatu przedstawiał informację o działalności Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 

Zarząd realizował uchwały podjęte przez Radę Powiatu. Zgodnie ze Statutem Powiatu 

Bielskiego informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu została w okresach 

kwartalnych przekazana do Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik do raportu. 

Ponadto Starosta Bielski wydał łącznie 66 zarządzeń głównie w sprawach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego. 
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IV. Organizacja i nadzór 
 

Realizacja zadań w zakresie organizacji i nadzoru jest wpisana w ,,Strategii 

Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku” w ramach celu strategicznego III: Rozwój 

potencjału ludzkiego powiatu, w tym celu szczegółowego: zwiększenie efektywności 

działania jednostek administracji samorządowej. Podejmowane działania  

w roku 2018 służyły realizacji ww. celów.  

IV.1 Działalność kontrolna 

Służby Starosty przeprowadziły 102 kontrole w wydziałach Starostwa Powiatowego 

w Bielsku-Białej, w jednostkach organizacyjnych powiatu, u przedsiębiorców 

wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne oraz u przedsiębiorców 

wykonujących transport drogowy rzeczy i osób, w podmiotach nadzorowanych oraz 

podmiotach, które uzyskały dotacje z budżetu powiatu.  

Tematyka kontroli obejmowała: 

− wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;  

− warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów w stacjach kontroli pojazdów; 

− całokształt działalności ośrodków szkolenia kierowców; 

− spełnianie wymogów będących podstawą uzyskania zaświadczenia; 

− spełnianie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu/licencji. 

− realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 

2017 r.; 

− prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej działalności merytorycznej 

Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

− świadczone usługi wspomagające. Indywidualne plany wspierania mieszkańców. 

Ponadto w Starostwie przeprowadzonych było 11 kontroli przez jednostki zewnętrzne 

– Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego (5 kontroli), Najwyższą Izbę Kontroli  

(1 kontrola), Wojewodę Śląskiego (2 kontrola), Państwową Inspekcję Pracy  

(1 kontrola), Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (1 kontrola) 

oraz 1 kontrola wykonana przez służby Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.  

Szczegółowa tematyka kontroli przedstawia się następująco: 

1) kontrola zamówień publicznych w ramach projektu pn. ”Podniesienie jakości, 

dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów 

mapowych subregionu południowego woj. śląskiego”, przeprowadzona przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach; 

2) kontrola trwałości projektu pn. ”System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego 

(ID 86) oraz Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu 

Bielskiego (ID 1380), przeprowadzona przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;  
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3) kontrola z zakresu wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych w 2017 r. na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeprowadzona przez 

pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;  

4) kontrola z zakresu przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju  

w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych, przeprowadzona 

przez pracownika Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach;  

5) kontrola prawidłowości realizacji projektu NR RPSL.11.01.04-24-02F7/17  

pn. ”Kluczowi Cyfrowi” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, 

przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w Katowicach; 

6) kontrola na zakończenie projektu pn. „Twój zawód – Twoja przyszłość. Rozwój 

kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” - 

przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w Katowicach; 

7) kontrola z zakresu Prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, przeprowadzona przez 

inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Bielsku-Białej; 

8) kontrola przeprowadzona przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach w zakresie gospodarowania środkami z dotacji udzielonej z budżetu 

państwa na działalność zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności  

w 2017 r.; 

9) kontrola zamówień w ramach projektu pn. ”Podniesienie jakości, dostępności oraz 

zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu 

południowego województwa śląskiego” (ID 022G/15 - w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020), przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w Katowicach;  

10) kontrola przeprowadzona przez pracowników Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań Starosty Bielskiego jako organu administracji architektoniczno-

budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz z ustawy Kodeks 

Postępowania Administracyjnego; 

11) kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

tut. Starostwa z zakresu realizacji zadań obronnych w Wydziale Komunikacji 

i Transportu. 

IV.2 Nieodpłatna pomoc prawna 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Bielski od 2016 roku realizuje zadanie 

dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W 2018 r. Powiecie Bielskim było prowadzonych 7 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej w 12 lokalizacjach – jedna - w siedzibie Starostwa Powiatowego, dwie –  

w Czechowicach-Dziedzicach oraz po jednej – w każdej gminie. 

Porad udzielało 8 Adwokatów (w punktach nr I i IV – lokalizacja Gmina Porąbka),  

8 Radców Prawnych (w punktach nr II i IV – lokalizacja Gmina Kozy), jak również  



str. 24 

 

2 Organizacje Pozarządowe – Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio z Bielska-Białej  

w punktach nr III, V i VI oraz Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej –  

w punkcie VII.  

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. zostało udzielonych 1324 porady, w tym 549 

przez Organizacje Pozarządowe.  

W każdym punkcie w ciągu roku została udzielona następująca liczba porad:  

PUNKT I - Starostwo Powiatowe - 270 

PUNKT II - Gmina Czechowice-Dziedzice - 248 

PUNKT III - Gmina Bestwina - 24 

PUNKT III - Gmina Wilamowice - 61 

PUNKT IV - Gmina Porąbka - 193 

PUNKT IV - Gmina Kozy - 64 

PUNKT V - Gmina Szczyrk - 34 

PUNKT V - Gmina Buczkowice - 131 

PUNKT V - Gmina Wilkowice - 80 

PUNKT VI - Gmina Jasienica - 49 

PUNKT VI - Gmina Jaworze - 12 

PUNKT VII - Gmina Czechowice-Dziedzice - 158 

Koszty obsługi punktów NPP w 2018 roku wyniosły:  

− 97 % dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w kwocie 425.081,16 zł 

przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów z czego jedna część w kwocie 

242.903,52 zł została wypłacona dwóm organizacjom pozarządowym (na 4 punkty 

pomocy prawnej), natomiast druga część w kwocie 182.177,64 zł została 

wypłacona adwokatom i radcom prawnym, z którymi zawarto umowy na 

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej (na 3 punkty pomocy prawnej).  

− 3% dotacji w kwocie 13.146,83 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi 

organizacyjno-technicznej zadania, a mianowicie kwota ta została przeznaczona 

na zakup tablic informacyjnych, plakatów promocyjnych, ulotek oraz sprzętu 

komputerowego i artykułów biurowych.  

Po rocznym rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Śląskiego 0,01 zł. 

IV.3 Wypłata środków pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej realizuje zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej: wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. 

W 2018 roku do Powiatu wpłynęły 3 decyzje Wojewody Śląskiego o przyznaniu 

świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania  

i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka na 

łączną kwotę 12.600,00 zł, która została przekazana na konta osób wskazanych  

w decyzji w 100%. Decyzje dotyczą 4 osób.  



str. 25 

 

IV.4 Skargi, wnioski i petycje 

W roku 2018 do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wpłynęło ogółem 13 skarg 

i 4 petycje, z tego: 

− skargi i wnioski załatwione we własnym zakresie – 7 

− skargi przekazane do załatwienia według właściwości – 6 

− petycje – 4 - w tym 1 bez rozpatrzenia. 

W badanym okresie do jednostek organizacyjnych powiatu wpłynęło ogółem 11 skarg, 

z tego do: 

− Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – 5  

− Szpitala Pediatrycznego – 3  

− Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ – 2  

− Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie – 1  

W odniesieniu do Starostwa (załatwionych we własnym zakresie) przedmiotem skarg 

i wniosków były sprawy z zakresu: 

− działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Bielsku- Białej  

w sprawie Firmy Przewłocki - Pożyczka na chwilę (1);  

− działalności Starosty Powiatu Bielskiego (1); 

− działalności Starosty Bielskiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bielsku - Białej (2);  

− nieprawidłowości w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej (1); 

− działalności Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Bielsku - Białej (1); 

− wydania prawidłowego zaświadczenia o zatrudnieniu (1).  

W jednostkach organizacyjnych powiatu tematyka skarg przedstawia się następująco: 

− na pracę lekarzy (8) 

− na pielęgniarkę (1) 

− na dyspozytora (1), 

− na sposób pracy nauczyciela (1). 

IV.5 Informacja publiczna 

Ogółem w 2018 r. do wydziałów Starostwa wpłynęły 104 wnioski o udzielenie 

informacji publicznej. 

Najwięcej wniosków dotyczyło spraw z zakresu: Wydziału Budownictwa – 33 wnioski, 

Wydziału Organizacji i Nadzoru – 15 wniosków, Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – 11 wniosków oraz Wydziału Gospodarki Mieniem – 10 

wniosków. 

Realizacja wniosków następowała zgodnie z ustawą o dostępie do informacji 

publicznej. 
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IV.6 Nadzór Starosty Bielskiego nad stowarzyszeniami i fundacjami 

W zakresie nadzoru Starosty Bielskiego nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę 

na terenie powiatu bielskiego w 2018 roku zarejestrowano: 

− w ewidencji stowarzyszeń zwykłych – 2 stowarzyszenia, 

− w rejestrze stowarzyszeń – 2 stowarzyszenia, 

− w rejestrze fundacji – 5 fundacji. 

IV.7 Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy 

Na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Starosta Bielski wydaje 

decyzje na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich 

pochowania. W roku 2018 Starosta wydał 21 decyzji w ww. sprawach. 

IV.8 Biuro rzeczy znalezionych 

W celu realizacji ustawy o rzeczach znalezionych Starosta Bielski prowadzi Biuro 

rzeczy znalezionych. 

W 2018 roku do Starosty Bielskiego wpłynęły zgłoszenia o znalezieniu 7 rzeczy na 

terenie powiatu bielskiego, a były to: 3 rowery, 2 telefony oraz w dwóch przypadkach 

- pieniądze.  

IV.9 Kwalifikacja wojskowa 

Starosta Bielski współuczestniczy w realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bielskiego. 

Zadanie polega na obsłudze komisji lekarskiej dla powiatu bielskiego oraz 

prowadzeniu całokształtu działań z zakresu organizacji i przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej przy współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz gminami powiatu 

bielskiego.  

W roku 2018 kwalifikacja przebiegała w terminie od 1 lutego 2018 r. do 15 marca 

2018 r. Siedziba Komisji mieściła się w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego  

w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14.  

Do kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu bielskiego wezwano około 850 mężczyzn 

rocznika podstawowego (urodzonych w 1999 r.) oraz około 70 osób roczników 

starszych (urodzonych w latach 1994-1998). Obowiązkowi zostały poddane również 

kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety 

pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.  

Stawiło się odpowiednio: 96,44% mężczyzn rocznika podstawowego, 21,21 % 

mężczyzn roczników starszych oraz 95,45% kobiet. Przyczyną niestawiennictwa był 

przede wszystkim pobyt za granicą lub nieznane miejsce pobytu osoby wezwanej.  

IV.10 Obsługa pocztowa Starostwa 

− Przesyłki wniesione przez petentów i zarejestrowane w Biurze Obsługi Mieszkańca 

w systemie EZD , które zostały przekazane poszczególnym wydziałom – 53.490 

szt. 
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− Przesyłki przysłane przez EPUAP – 1.576 szt. SECAP- 253 szt. 

− Listy wysłane na pocztę ze wszystkich wydziałów Urzędu:  

Zwykłe - 16.286 szt.; Polecone wszystkie - 42.762 szt. 

Ponadto wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w B-B: 476 

obwieszczeń. 

IV.11 Remonty i inwestycje w Starostwie Powiatowym 

− Wykonano wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, malowanie 

pomieszczeń, wymianę drzwi i podłóg w pomieszczeniach biurowych – 

1.054.456,02 zł 

− Wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz korytarza na IV piętrze – 

41.408,36 zł  

− Dokonano modernizacji pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu – 

105.000 zł  

− Wykonano montaż klimatyzatora na sali 408 – 7.503 zł  

− Zakupiono klimatyzatory sufitowe do budynku Starostwa – 18.573 zł  

 

Ponadto w zakresie zadań administracyjno-gospodarczych Starostwa wykonano m.in.: 

− zakup wyposażenia (meble biurowe, krzesła biurowe) – 99.906,23 zł  

− zakup dwóch samochodów służbowych – 207.999,99 zł  

− zakup, dostawa, montaż oraz przygotowanie całości podłoża pod regały przesuwne 

w budynku Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji i Transportu oraz 

Geodezyjno-Kartograficzny) – 121.520,31 zł  

− zlecono ekspertyzę techniczną zabezpieczenia ppoż. dla budynku Starostwa – 

12.054 zł. 

− zlecono wykonanie projektu rozbiórki budynku garażowego za kwotę 21.525,00 zł.  

IV.12 Zamówienia publiczne 

W roku 2018 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej realizowano obowiązki 

zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Biuro ds. zamówień publicznych na 

wniosek wydziałów merytorycznych zajmowało się przygotowywaniem  

i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których 

stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W 2018 r. wszczęło łącznie 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w tym: 

1) 19 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, 

2) 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną oraz  

3) 1 postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

W wyniku rozstrzygnięcia w roku 2018 r. prowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

podpisano 45 umów o łącznej wartości 19.594.193,20 zł netto.  

W roku 2018 przeprowadzone zostały następujące postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 
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1) w ramach realizacji projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” realizowanego w ramach 

Poddziałania 11.1.4 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w podziale na 7 części, w wyniku którego udzielono 7 zamówień o łącznej wartości 

203 053,22 zł netto; 

2) w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu 

kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach 

II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, 

Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przeprowadzono jedno 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego udzielono 

zamówienia na kwotę 310 586,93 zł netto; 

3) w ramach realizacji projektu pn. „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój 

kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 

Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura 

edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku których udzielono 3 zamówień o łącznej wartości 482.646,18 zł netto; 

4) w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz 

zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych 

subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach 

osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 

usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, Powiat Bielski został upoważniony do przeprowadzenia 

postępowań i udzielenia zamówień w imieniu i na rzecz Partnerów projektu tj. 

Województwa Śląskiego, Miasta Bielsko-Biała, Miasta Cieszyn, Powiatu 

Żywieckiego, Powiatu Cieszyńskiego oraz Gminy Czechowice-Dziedzice. W roku 

2018 przeprowadzono w ramach realizacji niniejszego projektu następujące 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu 

informatycznego i oprogramowania” w wyniku których udzielono 7 zamówień  

o łącznej wartości 1 039 586,89 zł netto; 

b) dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 

modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen 

i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych 

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych 

materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji  
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i utworzenie metadanych” w wyniku których udzielono zamówień na kwotę 

8 291.975,63 zł netto; 

c) dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  

i rozbudowa systemów teleinformatycznych i szkolenia”, w wyniku których 

udzielono 7 zamówień o łącznej wartości 2 742 276,42 zł netto; 

5) w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT przeprowadzono następujące 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) postępowanie w podziale na 3 części pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”,  

w wyniku, którego udzielono zamówień na kwotę 358 597,51 zł netto; 

b) dwa postępowania w podziale na 3 części pn. „Dostawa wyposażenia warsztatów 

gastronomicznych”, w wyniku których udzielono 1 zamówienia na kwotę 

20.902,40 zł netto (umowa została podpisana w roku 2019); 

c) postępowanie w podziale na 3 części pn. „Dostawa wyposażenia warsztatów 

szkolnych” – w wyniku, którego udzielono zamówienia na jedną część na kwotę 

17.472,00 zł netto; 

6) w ramach realizacji programu pn. „Za życiem” przeprowadzono postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn. „Organizacja 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez zajęcia dodatkowe  

z fizjoterapeutami, rehabilitantami, psychologami, logopedami, neurologopedami 

oraz pedagogami w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-

Dziedzicach”; w wyniku rozstrzygnięcia postępowania udzielono 6 zamówień  

o łącznej wartości 86.468,00 zł netto; 

7) w ramach realizowanych przez Powiat Bielski inwestycji przygotowano  

i przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na roboty budowlane: 

a) „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego 

w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz wymiana instalacji elektrycznej  

w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40” 

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w wyniku, którego udzielono 

zamówienia na kwotę 750.000,00 zł netto; 

b) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – „Dom Kultury”  

w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1c, w wyniku, którego udzielono 

zamówienia na kwotę 499.725,09 zł netto; 

c) Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Marii Konopnickiej  

9, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania udzielono zamówienia na kwotę  

198.000,00 zł netto; 
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d) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych  

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11, w wyniku, którego udzielono 

zamówienia na kwotę 3.493.180,11 zł netto; 

e) Przebudowa klatki schodowej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego 

budynku „Bursy Szkolnej” Szkoły Mistrzostwa Sportowego Buczkowice  

ul. Grunwaldzka 220, w wyniku, którego udzielono zamówienia na kwotę 

412.037,04 zł; 

8) w celu zapewnienia bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego  

w Bielsku-Białej przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę społeczną pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania 

przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z zm.) w okresie 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.”. Przewidywana wartość udzielonego 

zamówienia wynosi 529.968,70 zł netto; 

9) przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie  

3.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku 

oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

wartość udzielonego zamówienia wynosi 178.619,48 zł netto; 

10)  w celu zapewnienia bieżącej obsługi bankowej wszczęto postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bankowa obsługa budżetu Powiatu 

Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego – umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego podpisano w roku 2019. 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej 

rejestrowało wszystkie zamówienia o wartości do 30 000 euro oraz prowadzono 

weryfikację procedury udzielania przez wydziały merytoryczne zamówień o wartości 

przekraczającej 20.000,00 zł netto. Wartość udzielonych na podstawie art. 4 pkt.  

8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówień wynosi 6.534.265,86 zł netto. 

IV.13 Obsługa Informatyczna  

W ramach bieżącej obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego przeprowadzono 

następujące działania: 

1) Wykonano modernizację, wymianę serwerów oraz zakupiono urządzenia pamięci 

masowej – QNAP. 

2) Systematycznie prowadzono modernizacje infrastruktury informatycznej oraz 

rozbudowę sieci komputerowej związanej z bieżącymi remontami. 

3) Wdrożono w Wydziale Budżetu i Finansów – Kasa - płatności kartą oraz 

przeprowadzono integrację z pakietem Ratusz firmy REKORD. 
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4) Przygotowano pełną informatyczną obsługę sesji Rady Powiatu: 

− zakup oprogramowania zarządzającego sesją oraz tabletów dla radnych wraz  

z dodatkowym osprzętem informatycznym, 

− prowadzenie porządku obrad, 

− zarządzanie głosowaniami, 

− transmisja na żywo sesji Rady, 

− archiwizacja posiedzeń wraz z ich udostępnieniem na stronie www Starostwa 

Powiatowego. 

5) Zakupiono i wdrożono oprogramowanie PlanB-Cloud dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

IV.14 Audyt Wewnętrzny  

W roku 2018 r. w Starostwie Powiatowym prowadzony był przez Audytora 

wewnętrznego audyt wewnętrzny na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez 

Starostę Bielskiego.  

Zrealizowano audyty zapewniające oraz przeprowadzono czynności 

sprawdzające z realizacji zaleceń audytu za rok poprzedni. 

Zadania zapewniające przeprowadzono w obszarach działalności dotyczących 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Obsługi finansowej Starostwa 

Powiatowego; Placówek oświatowych; Systemu zamówień publicznych; Organizacji  

i Nadzoru. 

Czynności sprawdzające zrealizowane w 2018 r. dotyczyły obszaru 

Geodezyjno-Kartograficznego oraz Komunikacji i Transportu.  

Z realizacji planu audytu wewnętrznego sporządzono roczne sprawozdanie, 

które przekazano Staroście Bielskiemu. 

IV.15 Ochrona Danych Osobowych  

W roku 2018 realizowane były przez Inspektora Ochrony Danych działania związane  

z nadzorowaniem całokształtu spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz 

zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania 

jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 9001 oraz ISO/IEC 

27001.  

Zakończono rozpoczęty w I połowie 2017 roku projekt wdrożenia wymagań 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Całość podjętych działań 

koordynowana była przez Zespół ds. wdrożenia RODO, składający się z kluczowego 

personelu w obszarze kontroli zarządczej, IT, organizacji i nadzoru, zarządzania 

jakością i bezpieczeństwa informacji oraz ekspertów zewnętrznych. Podjęto szereg 

działań mających na celu dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do 

RODO. W wyniku podjętych prac zaktualizowano dokumentację opisującą zasady 

przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń  

i kategorii danych objętych ochroną. Dostosowano do nowych wymagań procedurę 

realizacji obowiązku informacyjnego wykonywanego w stosunku do osób, których 



str. 32 

 

dane dotyczą. Przyjęte rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych 

zintegrowano w ramach funkcjonującego systemu kontroli zarządczej 

uwzględniającego system zarządzania jakością i system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Przeszkolono kierownictwo i wszystkich pracowników 

urzędu w zakresie zmian wynikających z wdrożenia ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

W ramach procesu nadzorowania funkcjonowania i doskonalenia systemu 

zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji nadzorowano aktualność 

dokumentacji systemowej, zrealizowano roczny program audytów wewnętrznych  

i podjęto niezbędne działania doskonalące. Przeprowadzono w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych szacowanie ryzyka identyfikowanego w realizacji celów  

i zadań. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu odbył się coroczny przegląd funkcjonowania 

systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz potrzeb związanych 

z jego doskonaleniem. Działania doskonalące były podejmowane w urzędzie, głównie 

jako odpowiedź na zachodzące w otaczającym środowisku zmiany technologiczne, 

prawne oraz zmiany potrzeb i oczekiwań klientów. Działania te były ukierunkowane na 

dalsze podnoszenie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz interesantów, 

rozwój dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usprawnianie 

procedur postępowania. W zakresie stosowanych dla ochrony informacji środków 

technicznych i organizacyjnych działania doskonalące były reakcją na rozwój 

technologii informatycznych wspomagających realizację usług i zaistniałe w tej 

dziedzinie przeobrażenia, które znajdują swoje odzwierciedlenie w licznych 

uregulowaniach prawnych. Sprostanie ich wymogom oraz właściwa reakcja na 

możliwe zagrożenia to starania podejmowane w urzędzie dla zachowania należytej 

dbałości o bezpieczeństwo informacji. 

Akredytowana jednostka certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o. przeprowadziła  

w roku 2018 w urzędzie dwa zewnętrzne audyty sprawdzające, które zakończyły się 

potwierdzeniem utrzymania posiadanych przez urząd certyfikatów zgodności 

świadczonych usług z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001 i ISO/IEC 

27001. 

IV.16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji. 

Polega ona na: 

− efektywnym wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Powiatu; 

− udzielaniu przez władze Powiatu pomocy wartościowym przedsięwzięciom 

organizacji poprzez stworzenie systemu stałej partnerskiej współpracy władz 

Powiatu z organizacjami; 

− uzyskiwaniu przez władze Powiatu pomocy ze strony organizacji poprzez 

uzupełnianie działań Powiatu działaniami komplementarnymi organizacji. 
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W ramach realizacji ww. współpracy Zarząd Powiatu przeprowadził 5 otwartych 

konkursów ofert na zadania publiczne: 

1) na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, 

2) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, 

3) na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

4) na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji 

życiowej - organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych  

i samotnych, 

5) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

W konkursach tych 54 organizacje pozarządowe złożyło 98 ofert.  

W ich wyniku zawarto 51 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na 

realizację zadań programowych: 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 52.000,00 zł 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 143.000,00 zł 

- turystyka i krajoznawstwo – 37.000,00 zł  

- pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego 

Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych – 15.000,00 zł 

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 242.903,52 zł (środki z budżetu 

Wojewody Śląskiego).  

Razem wydatkowano kwotę 489.903,52 zł 

Nie wydatkowano środków w trybie tzw. małych grantów.  

Liczba bezpośrednich odbiorców realizowanych przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych przedstawia się następująco: 

− kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 7 045 osób,  

− wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4 460 osób, 

− turystyka i krajoznawstwo – 802 osób,  

− pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego 

Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych – 450 osób, 

− nieodpłatna pomoc prawna – 1 324 osób. 

  

W 2018 roku na bieżąco sprawowany był monitoring realizacji zadań 

publicznych, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego. 
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V. Edukacja publiczna 
 

Do zadań własnych powiatu należy zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych  

oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa 

sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy Prawo oświatowe, 

z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zadania 

w zakresie edukacji publicznej realizuje w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji.  

Realizacja zadań oświatowych wpisana jest w ,,Strategii Rozwoju Powiatu 

Bielskiego do 2020 roku” w ramach celu strategicznego III: Rozwój potencjału 

ludzkiego powiatu w tym celu szczegółowego: zwiększenie szans edukacyjnych 

młodzieży. Podejmowane działania w roku 2018 służyły realizacji ww. celów.  

 

V.1 Bieżąca działalność edukacyjna 

W roku 2018 Powiat Bielski był organem prowadzącym dla następujących szkół:  

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-

Dziedzicach,  

2) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-

Dziedzicach, 

3) Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, 

4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, 

5) Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 

w Buczkowicach: 

− Liceum Ogólnokształcące SMS – sporty zimowe 

− Gimnazjum SMS – sporty zimowe 

− Internat 

− Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik” w Szczyrku;  

a także placówek oświatowych: 

6) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dziedzicach, 

7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach 

wraz z Filią w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, 

8) Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce. 

Według sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej) na dzień 

30.09.2017 r. w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej 

kształciło się 1 206 uczniów (szkoły młodzieżowe) i 32 uczniów (szkoły dla 

dorosłych). 

Natomiast według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2018 r. kształciło się 

w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej 1 139 uczniów - 

szkoły młodzieżowe i 58 uczniów - szkoły dla dorosłych. Jest to o 41 uczniów mniej 

niż w roku poprzednim. 



str. 36 

 

System kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski wynika 

z opracowanego planu sieci szkół ponadgimnazjalnych. Opracowany plan sieci szkół 

ponadgimnazjalnych jest otwarty i elastyczny, pozwala na bieżącą zmianę kierunków 

kształcenia w miarę zachodzących zmian na rynku pracy i potrzeb społecznych. 

Uwzględnia też możliwości bazowe istniejące w szkołach oraz kwalifikacje kadry 

pedagogicznej.  

  Młodzież szkolna kształciła się między innymi w następujących kierunkach: 

− technik logistyk, technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik 

elektryk, technik górnictwa podziemnego. 

Zmiany kierunków kształcenia oraz regulacje naboru na poszczególne kierunki 

kształcenia dokonywane były w oparciu o bieżące obserwacje na rynku pracy. 

Zadaniem Powiatu jest troska o to, żeby uczniowie, którzy deklarują chęć uczenia się 

w liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej I stopnia - zasadniczej 

szkole zawodowej – mieli możliwość kształcenia się w naszych szkołach. 

W 2018 roku prowadzono sprawy związane z funkcjonowaniem szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski, w tym m.in.: 

 

a) w zakresie oświaty i wychowania: 

− analizowano oraz zatwierdzono, przedstawione przez dyrektorów szkół 

i placówek projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 

i 2018/2019, stosując program sigma firmy VULCAN, 

− analizowano i zatwierdzano aneksy – zmiany do projektów arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek w trakcie roku szkolnego, wykorzystując program 

sigma firmy VULCAN, 

− koordynowano i ustalono na bieżąco godziny nauczania indywidualnego 

w szkołach, 

− opracowano plany finansowe dla szkół i placówek oświatowych oraz naliczono 

dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, 

− sporządzano wnioski o zmianę w planach finansowych szkół i placówek 

oświatowych do Zarządu Powiatu,  

− kierowano dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego, 

− kierowano nieletnich na podstawie postanowień sądu i wskazań z Ośrodka 

Rozwoju Edukacji do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz na prośbę 

rodziców do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,  

− na bieżąco uzupełniano Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych w ramach 

zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, 

− na bieżąco wydawano upoważnienia dyrektorom szkół i placówek oświatowych  

do dostępu do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, 

− przygotowano następujące materiały: 

• informacja dotycząca naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2018/2019, 
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• analiza projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na 

rok szkolny 2018/2019. 

− prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół  

i placówek niepublicznych. 

 

b) w zakresie spraw pracowniczych: 

− przeprowadzono egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wydano akt nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczycielowi, który uzyskał stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego w wyniku zdanego egzaminu, 

− przygotowano 2 umowy zlecenia dla nauczycieli ekspertów biorących udział 

w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 

awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,  

− prowadzono sprawy związane z przyznaniem nagród Starosty Bielskiego 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

− prowadzono sprawy związane z organizacją konkursu, a następnie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach, 

− odpowiadano dwa razy na informację publiczną, 

− wydano informator gimnazjalisty.  

 

c) w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych: 

 

Pozyskano środki na realizację programów rządowych: 

1) kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” kwota 76.956,68 zł, planu 

w wysokości 79.800,00 zł. Program realizowany był przez Zespół Szkół 

Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.  

W związku z realizacją Programu ZSS Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach pełni funkcję 

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Program 

realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r.  

W ramach Programu w roku 2018 zrealizowano:  

− udzielano rodzicom informacji dot. ich dziecka oraz problemów rozwojowych, 

a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy – 43 dzieci; 

− organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu 

pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci do 3 roku życia, na warunkach i w formach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – 

43 dzieci; 
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− udzielano interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia 

zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 

3 roku życia – 24 dzieci; 

− zapewniano specjalistyczną opiekę dziecka i jego rodziny, w zależności od potrzeb 

dziecka i jego rodziny – 43 dzieci; 

− zapewniano konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb 

dziecka – 10 dzieci; 

− zapewniano usługi terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów 

i innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny- 43 dzieci,  

− zakupiono wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

 w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań, (zakup pomocy 

dydaktycznych związanych z realizacją zadania: psychoedukacyjny zestaw 

pomocy do diagnozy (podstawowy), karty oceny rozwoju psychoruchowego -

materiał merytoryczny - narzędzie diagnostyczne, piłeczki, gąsienica sensoryczna, 

pióropusz światłowodów, tuba lustrzana, plansze do klocków Canoe, puszki 

zapachowe, podświetlany stół, rytmy i dźwięki – pakiet dla ucznia, wisząca piłka do 

terapii odruchów itp. oraz komputer lenovo i urządzenie wielofunkcyjne);  

− ilość specjalistów realizujących zadanie: 10  

− ilość zrealizowanych godzin: 1057 

 

2) rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 

2019 – „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-

Dziedzicach - kwota 17.500,00 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja od Wojewody 

Śląskiego, 3.500,00 zł środki własne, 

 

3) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie 

z ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 3 w:  

− Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach 15.000,00 zł, 

w tym: 12.000 zł dotacja od Wojewody Śląskiego, 3.000,00 zł środki własne, 

− Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 5.000,00 zł, w tym: 

4.000,00 zł dotacja od Wojewody Śląskiego, 1.000,00 zł środki własne, 

 

4) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

„Dotacja podręcznikowa” dotacja od Wojewody kwota planu 23.672,61 zł w: 

− Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja od 

Wojewody Śląskiego 14.122,66 zł,  

− Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach - dotacja od 

Wojewody 249,97 zł, 

− Niepublicznym Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej w Szczyrku - dotacja od Wojewody 129,78 zł, 
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Niewykorzystana w całości dotacja wynika z faktycznej liczby uczniów 

uprawnionych do otrzymania podręczników w trakcie realizacji dotacji (przyznanie 

dotacji na podstawie planowanej liczby uczniów). 

 

V.2 Projekty i programy oświatowe 

Oprócz bieżącej działalności edukacyjnej realizowano projekty i programy oświatowe 

w kwocie 2.543.245,33 zł, w:  

− Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach: 

• Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – w kwocie 22.155,00 zł,  

w tym: środki ze źródeł zagranicznych – 17.155,00 zł, środki własne – 5.000,00 

zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w ZSTiL  

w Czechowicach- Dziedzicach oraz młodzieży z ZSTiL w szkole w Bergheim.  

• Projekt „Efficent – Travels - Efektywne podróże – tworzenie europejskich 

ścieżek kariery w ramach programu Erasmus + – w kwocie 85.296,50 zł, 

w tym: środki UE – 85.296,50 zł na koszty związane z 2-tygodniowym stażem 

w Londynie 18 uczniów w zawodach technik logistyk, technik informatyk, 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dwóch opiekunów. 

• Projekt „Więcej TIK bardziej w Europie-przyszłość nauczycieli w nowoczesnej 

polskiej szkole” w kwocie 62.221,52 zł, tym: środki UE – 62.221,52 zł na wyjazd 

nauczycieli do Włoch i Hiszpanii na szkolenia, udział w konferencjach, udział  

w kursie merytorycznym „Obsługa tablicy multimedialnej”, opracowanie  

i wydrukowanie broszury prezentującej poznane w czasie projektu narzędzia 

TIK przydatne w pracy nauczyciela, zakup literatury fachowej dla uczestników 

projektu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i upowszechniania 

jego rezultatów. 

• Projekt „Twój zawód, Twoja przyszłość, rozwój kształcenia zawodowego 

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bielskiego” w kwocie 593.654,80 zł,  

w tym: środki UE – 504.606,58 zł, środki własne – 89.048,22 zł na zakup sprzętu 

stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu 

dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych m.in. tokarkę dydaktyczną, 

frezarkę sterowaną numerycznie wraz z oprzyrządowaniem, spawarki, 

zgrzewarkę, przecinarkę i wiertarki. Projekt został zakończony w kwietniu 

2018 r. 

• „Kompetentni zawodowi”– w kwocie 291.546,98 zł, tym: środki UE – 

247.814,95 zł, środki z budżetu państwa – 29.154,69 zł, środki własne – 

14.577,34 zł na wyposażenie międzyszkolnej pracowni fryzjerskiej, pracowni 

gastronomicznej, logistycznej, informatycznej, na wyposażenie warsztatów 

szkolnych oraz na realizację praktyk i staży zawodowych u pracodawców dla 

uczniów.  

• Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie 195.943,87 zł, środki UE – 185.058,04 zł, 

środki z budżetu państwa – 10.885,83 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za 

realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz pomocy 

dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu. 
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− Zespole Szkół ,,Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach: 

• Projekt „Europejskie staże na dobry start zawodowy” w ramach programu 

Erasmus+ w kwocie 54.866,74 zł, w tym: środki UE – 54.866,74 zł na praktyki 

zawodowe w Hiszpanii i Portugalii celem uzupełnienia kształcenia 

zawodowego. 

• Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie 133.525,56 zł, środki UE – 126.107,44 zł, 

środki z budżetu państwa – 7.418,12 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za 

realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego oraz inne 

pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu. 

• Projekt „Kompetentni zawodowi” w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-

Dziedzicach w kwocie 239.665,47 zł, w tym: środki UE –203.715,68 zł, środki  

z budżetu państwa –23.966,51 zł, środki własne –11.983,28 zł na realizację 

praktyk i staży zawodowych u pracodawców dla uczniów, wyposażenie 

interdyscyplinarnej pracowni komputerowej oraz na zakup sprzętu na zajęcia 

specjalistyczne z zakresu poligrafii, na wyposażenie pracowni fotograficznej.  

− Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach: 

• Projekt „Daj mi szansę – doceń mnie!” w kwocie 190.250,52 zł w tym: środki  

z budżetu państwa – 10.569,49 zł, środki UE – 179.681,03 zł na wynagrodzenia 

dla nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup pomocy dydaktycznych 

(artykuły spożywcze na zajęcia techniczno-kulinarne), opłacono bilety wstępu 

do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej oraz udział uczniów w 2-dniowej 

wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Wrocławia. 

• „Kompetentni zawodowi” w kwocie 238.630,63 zł, w tym środki UE – 202.835,98 

zł, środki z budżetu państwa – 23.863,07 zł, środki własne – 11.931,58 zł na 

utworzenie zinformatyzowanej pracowni interdyscyplinarnej oraz zakup 

wizualizerów do warsztatów szkolnych, na studia podyplomowe dla nauczycieli, 

a także na kursy dla nauczycieli, na realizację praktyk i staży zawodowych  

u pracodawców dla uczniów.  

− Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach: 

• Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie 139.489,04 zł, w tym środki UE – 

131.739,64 zł, środki z budżetu państwa – 7.749,40 zł na wynagrodzenia dla 

nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakupiono sprzęt informatyczny 

oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu. 

− Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach: 

• Projekt „Kluczowi cyfrowi” w kwocie 295.998,70 zł, w tym środki UE – 

279.554,43 zł, środki z budżetu państwa – 16.444,27 zł na wynagrodzenia dla 

nauczycieli za realizację zajęć projektowych, zakup sprzętu informatycznego 

oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu oraz na studia 

podyplomowe nauczyciela „Coachi trener w rozwoju”.  

 

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej przygotowywane były 

i nadzorowane przez Biuro Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich tut. 
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Starostwa, które w swoim zakresie zadań – co wynika z Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – ma m.in. sporządzanie wniosków 

aplikacyjnych o dotacje unijne na  zadania własne Powiatu, jak również obsługę 

programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji 

koordynacyjno-zarządzających. 

 

V.3 Wydatki majątkowe 

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe w:  

− Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości 

243.540,00 zł z przeznaczeniem na zadanie modernizacji sanitariatów budynku 

szkoły.  

− Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowano 

wydatki w kwocie 768.641,86 zł, z przeznaczeniem na:  

• Adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4  

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e dla Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – 511.248,63 zł. 

• Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 141.033,23 zł,  

w ramach zadania wykonano: projekt zagospodarowania, zakupiono 

wyposażenie placu zabaw oraz nasad na ścieżkę sensoryczną 

• Modernizację przyziemia szkoły (w salach powstaną gabinety relaksacji  

i pracownie tematyczne) – 116.360,00 zł. 

− Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach  

w wysokości 34.400,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy sali gimnastycznej.  

− Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach zrealizowano 

wydatki w kwocie 3.873644,97 zł z przeznaczeniem na: 

• zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów przy Powiatowym Zespole 

Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” – 98.065,22 zł,  

• wykonanie przebudowy klatki schodowej w zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego budynku internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego  

w Buczkowicach – 482.700,00 zł, 

• budowę hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk  

w Buczkowicach w Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w wysokości 3.292.879,75 zł. 

 

Przeznaczono środki na termomodernizacje budynków szkolnych w:  

− Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 

17.500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

„Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego Czechowicach – 

Dziedzicach” (budynek sali gimnastycznej ,,Sokół” przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach). 
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− „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 

w Czechowicach- Dziedzicach” 1.507.200,43 zł,  

− Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach: 

• 18.500,00 zł na opracowanie dokumentacji „Termomodernizacji budynku przy 

Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach”. 

• 11.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni” – wykonanie 

projektów branżowych wraz z dokumentacją kosztorysową. 

V.4 Dane statystyczne 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski szkołę ukończyło 226 uczniów, 

a do egzaminu maturalnego w 2018 roku (do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych) przystąpiło 200 absolwentów, w tym: 92 absolwentów liceum 

ogólnokształcącego, 108 absolwentów technikum. 

Świadectwo dojrzałości (po sesji majowej i sesji poprawkowej) otrzymało 179 

absolwentów, w tym: 86 absolwentów liceum ogólnokształcącego, 93 absolwentów 

technikum.  

Do egzaminu zawodowego przystąpiło 132 absolwentów techników, a 88 

absolwentów uzyskało dyplom.  

Do egzaminu zawodowego absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 

przystąpiło 40, a 33 uzyskało dyplom. 

W Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach do egzaminu 

zawodowego przystąpiło 4 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, a 1 uzyskał 

dyplom.  

V.5 Wypłata nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego 

Na podstawie art. 30 ustawy Karta nauczyciela Powiat Bielski wypłacił jednorazowy 

dodatek z tytułu nieosiągnięcia przez nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w roku 2018 wysokości średnich wynagrodzeń w kwocie 

4.338,85 zł brutto, co wyniosło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 5.162,55zł. 

V.6 Wydarzenia w szkołach 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski w roku 2018 miały miejsce 

następujące wydarzenia: 

Liceum Ogólnokształcące 

1) Konkursy dla gimnazjalistów pod patronatem Starosty Bielskiego i Dyrektora  

Delegatury 03/2018 

2) Dzień otwarty szkoły 04/2018 

3) Obchody 70-lecia szkoły – 10/2018 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych  

1) Konkursy: 

− fryzjerski 04/2018 

− matematyczny dla klas Szkoły Branżowej I stopnia 04/2018 
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− kulinarny 05/2018 

− mechaniczny („Pompa – serce hydrauliki” 05/2018 

− z okazji 100-lecia Niepodległości Polski 11/2018 

2) Dzień otwarty szkoły 04/2018 

3) VIII Targi edukacyjne 12/2018 
 

Zespół Szkół „Silesia”  

1) Dzień otwarty szkoły 04/2018 

PZP SMS Szczyrk 

1) Podsumowanie sezonu zimowego 06/2018 
 

Zespół Szkół Specjalnych 

1) Piknik rodzinny 05/2018 

2) Wspólne kolędowanie 

3) Podsumowanie projektu Śladami Niepodległości  

4) Udział w konkursie ,,Play- Doh” – wygranie huśtawki 

V.7 Osiągnięcia szkół 

1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach: 

− II miejsce i wyróżnienie - Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo” organizowane 

przez bibliotekę miejską 

− II miejsce Czwórbój lekkoatletyczny - Drużyny złożone z uczniów szkoły 
podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej oraz przysposabiającej do pracy 

− I miejsce Rzucanka siatkarska - Drużyny złożone z uczniów szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkoły branżowej oraz przysposabiającej do pracy 

− I miejsce Konkurs języka angielskiego organizowany przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu 

− II miejsce Turniej judo – memoriał Janusza Matery 

2) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-

Dziedzicach: 

− Koszykówka: 

chłopcy:             I miejsce – powiat - awans do zawodów rejonowych. 

dziewczęta:        I miejsce – powiat, awans do zawodów rejonowych;  

   III miejsce w 1/4 finał wojewódzki 

− Siatkówka chłopcy:  

• I miejsce zawody 1/4 finał wojewódzki;  

• IV miejsce 1/2 finał wojewódzki 

− Siatkówka plażowa:   

• III miejsce w 1/4 finał wojewódzki  
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− Drużynowe Biegi Przełajowe: 

• II miejsce 1/4 finał wojewódzki 

3) Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach: 

− III miejsce chłopców w piłce siatkowej i koszykówce w LICEALIADZIE  2017/18  

w finale powiatowym,  

− I miejsce w Powiatowym Turnieju FIFA18 w Szczyrku,  

− III miejsce chłopców i IV miejsce dziewcząt w 41. Edycji zawodów ,,Sprawni jak 

żołnierze’’ 

− II miejsce chłopców w zawodach powiatowych oraz III miejsce w zawodach 

rejonowych w tenisie stołowym w LICEALIADZIE 2018/2019. 

4) Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-

Dziedzicach: 

− Uczeń zdobył trzecie miejsce w finale Olimpiady Języka Angielskiego  

− Reprezentacja LO dziewcząt zdobyła drugie miejsce w województwie 

w drużynowych biegach przełajowych. 

5) Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 

w Buczkowicach: 

Skoki narciarskie   

− 3 x 1 miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – kat. Junior B – Zakopane 

2018  

− 5 miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów 2018 w Kandersteg,  

− 2 miejsce Olimpiada Młodzieży – kat. Junior A – Zakopane 2018  

− 2 miejsce Alpen CUP Hinterzarten,  

− 2x1 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek, 

− 1 miejsce Puchar Kontynentalny Oberwisenthal,  

Biegi narciarskie SMS SZCZYRK 

− Mistrzostwa Polski Seniorów: 

• brązowy medal w Team Sprintach 

• srebrny i brązowy medal w biegu sztafetowym kobiet 

− Mistrzostwach Polski Juniorów w Jakuszycach: 

• złoty medal juniorek na 15 km juniorek, 

−  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2018 w Ustrzykach Dolnych: 

• 8 medali: 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe.  

− zawody międzynarodowe FIS: miejsca w pierwszej 10-tce w kategorii Open   

i kat. Junior, na zawodach FIS w czeskim Jabloncu 2 m-ce w kategorii Juniorka.   

− zawody Slavic Cup FIS Wisła/Kubalonka w kat. Open 2 m-ce Junior i 4 m-ce.  
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Po sezonie 2017/18, 4 uczniów zostało powołanych do Kadr Szkoleniowych 

PZN: 1 osoba do Kadry Narodowej Kobiet i 3 osoby do w Kadry Młodzieżowej. 

 

Kombinacja Norweska 

− 3 miejsce w zawodach FIS YOUT Cup w Harrachowie [Czechy]. 

− Mistrzostwa Polski Seniorów złoty medal i srebrny  

− 3 złote medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  

 

Absolwentami Powiatowego Zespołu Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Szczyrk w Buczkowicach są: 

• Brązowy Medalista Olimpijski w skokach narciarskich – Stefan Hula 

• Zwycięzca Pucharu Świata w skokach narciarskich - Piotr Żyła 

• Trzykrotny Mistrz Świata Juniorów - Jakub Wolny  

• Czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów oraz Zwycięzca 

Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich - Tomasz Pilch. 

 

6) Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach-Dziedzicach, 

− OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KONKURSOWY „PARADA” Czerwionka 

Leszczyny, złoty medal – mini formacja mix, 2 brązowe: mini formacji baton 

KADETKI, mini formacji baton JUNIOR 

− MISTRZOSTWA POLSKI ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH  3 medale: 1 złoty, 1 

srebrny, 1 brązowy: 1. mini formacji baton SENIOR – brązowy medal i tytuł I Mistrza 

Polski 2018. 2.mini formacji baton JUNIOR - srebrny medal i tytuł I Mistrza 

Polski 2018. 3.Duo, złoty medal i tytuł Mistrza Polski 2018, kategoria   junior 

4.scena pom pom przedszkolaki – 3 miejsce  

NOMINACJA ZESPOŁU GRACJA SENIOR NA MISTRZOSTWACH EUROPY - 

PRAGA 2018 

− POWIATOWE SPOTKANIA AMATORSKICH GRUP ARTYSTYCZNYCH SAGA 

2018 2 miejsce „Gracja” - Mażoretki, I miejsce, II miejsce (zespoły zajęć 

muzycznych), I miejsce zespół Błyskawica, I miejsce zespół Szase (zajęcia 

taneczne w Bujakowie i Kozach), 
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VI. Promocja i ochrona zdrowia 
 

Niewątpliwie jednych z istotniejszych, ale i najtrudniejszych zadań, z jakimi 

przychodzi się zmierzać samorządowi Powiatu Bielskiemu są zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.  

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizuje w Starostwie 

Powiatowym Wydział Zdrowia.  

VI.1 Zadania wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla  

SP ZOZ-ów 

Zadania wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich), 

które uregulowano w szczególności w ustawie o działalności leczniczej. 

Wśród uprawnień właścicielskich można wymienić między innymi: nadawanie 

statutu, nawiązywanie z kierownikiem zakładu stosunku pracy, delegowanie 

przedstawicieli do rady społecznej zakładu, powoływanie rad społecznych, udzielanie 

dotacji, nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej 

w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa, statutem, regulaminem 

organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.  

Powiat Bielski jest podmiotem tworzącym dla 3 samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej: Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, 

Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Pogotowia 

Ratunkowego w Bielsku-Białej.  

Nadzór w roku 2018 w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem, 

regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności 

i rzetelności był prowadzony zgodnie z przyjętymi w dniu 27 września 2017 r. przez 

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej „Wewnętrznymi zasadami w zakresie 

sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski” (aktualizacja 

dokumentu z dnia 10 grudnia 2012 r.), a wnioski, uwagi, zalecenia wynikające 

z kontroli i oceny były przekazywane Dyrektorom podległych placówek ochrony 

zdrowia.  

Sytuacja finansowa za rok 2018 przedstawiała się w wymienionych powyżej 

zakładach następująco: dwa z trzech zakładów, dla których podmiotem tworzącym jest 

Powiat Bielski zamknęło finansowo rok 2018 zyskiem tj. Specjalistyczny 

Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej i Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej. 

Placówki te posiadały dostateczną płynność finansową na bieżące regulowanie 

zobowiązań. Trzeci z zakładów Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zakończył rok 

2018 stratą, której poziom przekroczył wartość kosztów amortyzacji. Placówka miała 

również problem z bieżącą płynnością finansową.  
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Znaczenie tych jednostek dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla 

mieszkańców powiatu i całego subregionu południowego województwa śląskiego jest 

bardzo istotne. W roku 2018 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej hospitalizował na 

oddziałach szpitalnych około 6 300 małych pacjentów z terenu całego subregionu 

południowego województwa śląskiego, w tym około 31 % z terenu powiatu bielskiego. 

W poradniach specjalistycznych łącznie z poradnią zdrowia psychicznego, izbie 

przyjęć z ambulatorium chirurgicznym i punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

udzielono około 84 000 porad, w tym około 30 % dla małych mieszkańców powiatu 

bielskiego.  

W Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej w ramach 

oddziałów całodobowych hospitalizowano około 1 000 pacjentów, na oddziałach 

dziennych przebywało około 400 pacjentów, w poradniach psychiatrycznych udzielono 

około 46 000 porad. W ramach tych ilości około 40 % to świadczenia zdrowotne 

udzielone potrzebującym z powiatu bielskiego.  

W Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej w ramach prowadzonej 

działalności zespoły ratownictwa medycznego zrealizowały około 32 000 wyjazdów 

i około 8 000 pozostałych. Zespoły przejechały około 845 000 km. W punktach nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego  

(Czechowicach-Dziedzicach, Kobiernicach, Szczyrku, Jasienicy) oraz poradni lekarza 

rodzinnego w Kobiernicach udzielono ponad 37 000 porad dla naszych mieszkańców.  

Pomimo wielu trudności, (braku stabilnych rozwiązań systemowych w zakresie 

funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia) w celu realizacji zadań 

z zakresu ochrony zdrowia podjęto szereg działań, które pozwoliły między innymi 

samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej podległym powiatowi 

bielskiemu na:  

1) poprawę kondycji finansowej poprzez pozyskanie dodatkowych przychodów 

z umów NFZ na realizację nowych zadań w Szpitalu Pediatrycznym oraz Bielskim 

Pogotowiu Ratunkowym. Wartość finansowa umów z tego tytułu wzrosła w 2018 

roku w stosunku do roku 2017 o 3,5 % tj. o kwotę 2.800,0 tys. zł.  

2) wzmocnienie pozycji na rynku usług medycznych oraz poprawę dostępności 

do świadczeń zdrowotnych poprzez: 

a) uruchomienie w strukturze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej karetki 

neonatologicznej do przewozu noworodków, punktu nocnej i świątecznej pomocy 

medycznej dla dzieci, stworzenie struktury organizacyjnej w ramach, której działa 

oddział całodobowy i dzienny psychiatryczny oraz poradnia zdrowia psychicznego, 

umożliwiającej realizację kompleksowej usługi psychiatrycznej dla dzieci  

i młodzieży. O uruchomienie w strukturze Szpitala tej działalności Zarząd Powiatu 

wraz z Dyrekcją Szpitala zabiegał w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu 

Zdrowia od roku 2014,  

b) zakwalifikowanie przez Ministra Zdrowia Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ 

w Bielsku-Białej do programu pilotażowego w psychiatrii jako jednej z dwóch 

placówek w województwie śląskim. Ponadto placówka realizowała ze środków 
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unijnych projekt „Pacjent gospodarzem” w formie usługi środowiskowej, której nie 

zakontraktował NFZ w tej placówce. W projekcie uczestniczyli mieszkańcy powiatu 

bielskiego. Współrealizatorem programu „Pacjent gospodarzem” jest Biuro 

Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich tut. Starostwa. 

c) uruchomienie od 1 lipca 2018 r. w strukturze Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 

w Bielsku-Białej dodatkowego punktu stacjonowania zespołu podstawowego  

w Wilkowicach w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

powiatu bielskiego oraz punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Jasienicy,  

d) doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, modernizację obiektów, zakup 

ambulansów sanitarnych z wyposażeniem. Istotnym zagadnieniem z punktu 

widzenia potrzeb i oczekiwań powiatowej społeczności było przeznaczenie 

z budżetu powiatu środków finansowych w formie dotacji na poprawę stanu bazy 

lokalowej w powiatowych placówkach ochrony zdrowia, doposażenie 

w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a także dostosowanie ich do 

wymogów Ministra Zdrowia i unijnych.  

Wartość finansowa zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniosła  

w roku 2018 - 6.610,0 tys. zł, w tym: z budżetu powiatu bielskiego - 2.386,0 tys. zł,  

z budżetu państwa - 2.123,0 tys. zł, ze środków własnych SPZOZ - 900,0 tys. zł,  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji, 

budżetu województwa śląskiego – 1.201,0 tys. zł.  

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:  

− w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej zakończono zadanie „Modernizacja 

Pawilonu Nr V dla potrzeb psychiatrii. Zrealizowano zadanie „Poprawa usług 

medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci”. Zakupiono 

w ramach realizacji tego zadania kardiomonitory, respiratory dla noworodków 

dzieci, hybrydowe inkubatory do intensywnej terapii, bronchofiberoskop, 

urządzenie do prowadzenia hipotermii kontrolowanej, aparat do znieczulania, 

defibrylator, pompy infuzyjne, system ogrzewania pacjenta, karetkę 

neonatologiczną typu „N”. Ze środków Fundacji i własnych Szpitala zakupiono 

ponadto nowe łóżka szpitalne, łóżeczka, szafki przyszpitalne, pompy do żywienia 

pozajelitowego, pompy strzykawkowe, aparat EKG, inkubator zamknięty, 

− w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej realizowano 

zadanie pn. „Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 

102”, które rozłożono w czasie na trzy lata od października 2017 roku do stycznia 

2020 r. W roku 2018 wykonano w wybranych segmentach m.in.: przełożenie 

kanalizacji deszczowej, rozebrano zewnętrzne schody na taras I piętra i wykonano 

w to miejsce łącznik w nowobudowanej zewnętrznej klatce schodowej, prace 

rozbiórkowe, część prac konstrukcyjnych, wykończeniowych, budowlanych 

związanych z dachem, instalacyjnych wod-kan, co, instalacyjnych elektrycznych, 

montaż części stolarki okiennej. Całość zadania na kwotę ponad 5.300,0 tyś. zł 

zostanie sfinansowana ze środków budżetu powiatu, w roku 2018 poniesiono 

wydatki na kwotę 1.500,0 tys. zł. 
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− w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej z przyznanych środków 

(budżet powiatu i budżet Wojewody) i środków własnych zakupiono 4 ambulanse 

sanitarne z wyposażeniem, 2 defibrylatory, 2 respiratory, chłodziarkę na 

szczepionki.  

Ponadto z budżetu powiatu w roku 2018 udzielano pożyczki finansowe 

krótkoterminowe dla podległych SPZOZ na kwotę 2.500,0 tys. zł na poprawę płynności 

finansowej i obniżenie poziomu zobowiązań wymagalnych.  

Zostały także złożone wnioski o uzyskanie dalszego dofinansowania realizacji 

zadań w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (w ramach środków 

unijnych, funduszy ochrony środowiska i innych) na kwotę ponad 700,0 tys. zł.  

Zasygnalizowania również wymaga podjęta bardzo cenna inicjatywa Zarządu 

Powiatu i Dyrekcji Szpitala Pediatrycznego, która zaowocowała założeniem w roku 

2014 przez 34 fundatorów Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Pediatrycznego 

w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci”. Fundacja uzyskała w 2016 roku status organizacji 

pożytku publicznego i wydatkowała w latach 2014 – 2018 na doposażenie Szpitala  

w sprzęt i aparaturę medyczną kwotę około 400,0 tys. zł.  

Pomimo braku ostatecznych rozwiązań co do kształtu systemu ochrony zdrowia 

w Polsce, ciągłych zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, podległe 

powiatowi bielskiemu placówki ochrony zdrowia posiadają (za wyjątkiem Szpitala 

Pediatrycznego w Bielsku-Białej) w miarę stabilną sytuację ekonomiczną. Wszystkie 

trzy zakłady realizowały w 2018 i realizują nadal w sposób nieprzerwany świadczenia 

zdrowotne dla mieszkańców nie tylko powiatu bielskiego, ale całego subregionu 

południowego województwa śląskiego.  

W dziedzinie ochrony zdrowia do zrealizowania na terenie powiatu pozostało 

jeszcze wiele istotnych zadań.  

Trzy najważniejsze na najbliższy okres to:  

− po pierwsze należy jak najszybciej doprowadzić do poprawy kondycji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, aby umożliwić 

temu zakładowi niezagrożony rozwój w następnych latach i zapewnić 

bezpieczeństwo zdrowotne małym mieszkańcom powiatu,  

− po drugie zakończyć modernizację infrastruktury Specjalistycznego 

Psychiatrycznego ZOZ w Bielsku-Białej oraz wzmocnić lokalowo tę placówkę  

w celu wydzielenia w strukturze tego podmiotu, po zakończeniu programu 

pilotażowego dwóch zakładów leczniczych (dwóch Centrów Zdrowia Psychicznego 

odrębnie dla mieszkańców powiatu i miasta Bielska-Białej). Pozwoli to na 

utrzymanie stabilności finansowej placówce (utrzymanie dobrego poziomu 

osiąganych przychodów) i prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości,  

− po trzecie konieczna jest także dalsza kontynuacja działań rozwojowych 

w placówkach, dla których Powiat Bielski jest podmiotem tworzącym,  

z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców oraz mających na 

celu wzrost ich konkurencyjności i zapewnienie im bezpieczeństwa funkcjonowania 

na rynku usług medycznych.  
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VI.2 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

Zadania te uregulowano w szczególności w ustawie o zdrowiu publicznym, ustawie  

o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, rozporządzeniach 

Ministra Zdrowia o narodowych programach zdrowia,  

 

Powiat realizuje także zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej.  

Zadania te zostały uszczegółowione w:  

• ustawie o zdrowiu publicznym,  

• Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, będącym 

dokumentem wykonawczym do ustawy,  

• Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 

2017-2022,  

oraz w dokumentach: 

• Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej – dla województwa śląskiego, 

zatwierdzonych przez Wojewodę Śląskiego (7 priorytetów).  

• Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku,  

 

Powyższe akty prawne i dokumenty były podstawą do opracowania i przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokumentu „Kierunki dla powiatu bielskiego 

w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na rok 2018” ze zmianami. 

Kierunki w takiej formie przyjmowane są na każdy rok od 2009 roku.  

W roku 2018 zrealizowano ogółem 7 zadań, w których uczestniczyło około 1640 

osób, tj. o 710 osób więcej niż w roku 2017 (o 76,0 %), w tym około 1090 

mieszkańców powiatu bielskiego (dzieci, młodzieży i dorosłych), tj. o 590 osób 

więcej niż w roku 2017 (o 118,0 %). 

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ), Celu 

operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 

psychicznego społeczeństwa zrealizowano dwa zadania:  

1) w zakresie zadania 1.3 z NPZ oraz Priorytetu 5 ogłoszono Uchwałą Nr 295/2018 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej - Konkurs ofert na 

realizację zadania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowania przekonań, postaw, zachowań  

i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijania umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałaniu 

seksualizacji dzieci i młodzieży w szczególności przez prowadzenie działań 

informacyjnych i edukacyjnych. Realizatorem tego zadania wyłonionym w drodze 

konkursu został Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej. W ramach 

realizacji zadania zostało przeprowadzonych 6 spotkań psychoedukacyjnych 

prowadzonych przez lekarza psychiatrę, psychoterapeutę oraz specjalistę 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Spotkania adresowane były do 

mieszkańców powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup 

zwiększonego ryzyka (np. osób w trudnej sytuacji życiowej, osób u których 
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w rodzinie występują/występowały przypadki zaburzeń psychicznych). Spotkania 

składały się z 3 części: wykładów, warsztatów i rozmów indywidualnych  

i odbywały się w udostępnionych bezpłatnie przez Urzędy gmin pomieszczeniach 

w Czechowicach-Dziedzicach, Jaworzu i Porąbce. Do udziału zaproszeni zostali 

także mieszkańcy sąsiednich gmin: Bestwiny, Jasienicy i Kóz. W przedsięwzięciu 

uczestniczyło 78 osób.  

Uczestnicy spotkań otrzymali ponadto materiały informacyjne (ulotki) 

zawierające wykaz instytucji, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę lub pomoc  

w sytuacjach związanych z kryzysem psychicznym. Ponadto opublikowano na stronie 

internetowej powiatu bielskiego oraz w czasopiśmie „Mój Powiat” artykuł przygotowany 

przez specjalistów zdrowia psychicznego na temat ,,Nie ma zdrowia bez zdrowia 

psychicznego,” 

2) w zakresie zadania 1.3. z NPZ oraz Priorytetu 5 kontynuując działania z lat 

poprzednich zorganizowano VII Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu 

Psychicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu: bielskiego, 

cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielska-Białej. 

Tegoroczna edycja dotyczyła „Problematyki zdrowia psychicznego 

z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania”. Patronat honorowy nad 

przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Śląski oraz Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Patronat naukowy nad przedsięwzięciem 

objęli: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Dziekan 

Wydziału Nauk.  

W Olimpiadzie brały udział 34 szkoły z terenu powiatów wymienionych powyżej. 

Do etapu szkolnego przystąpiło łącznie 608 uczniów, w tym ze szkół powiatu 

bielskiego 60 uczniów. Organizatorem etapu regionalnego Olimpiady w roku 2018, 

który odbył się w miesiącu listopadzie było Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 

Wydział Zdrowia.  

Akademia Techniczno-Humanistyczna, jako jeden ze współorganizatorów 

Olimpiady zaprosiła uczestników przedsięwzięcia do zwiedzenia uczelni oraz 

zapoznania się ze swoją bogatą ofertą dla studentów. Wizyta miała miejsce 24 

października 2018 r. i oprócz zwiedzania uczelni wykładowcy zaprezentowali 

młodzieży fragment zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa 

medycznego, uczestnicy Olimpiady mogli aktywnie uczestniczyć mogli w zajęciach.  

Należy dodać, iż co roku do Olimpiady przystępuje coraz większa ilość uczestników, 

co jednoznacznie wskazuje na duże zainteresowanie tematyką oraz potrzebę 

kontynuacji tego przedsięwzięcia i upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego właśnie w takiej formie.  

W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2017- 2022 (NPOZP), Celu głównego 1: zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb; Celu szczegółowego 

d): skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy w ramach NPOZP zrealizowano  

1 zadanie: 
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⎯ w zakresie zadania 4 z NPOZP oraz Priorytetu 5 - przygotowano zaktualizowane 

drugie wydanie „Przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi”, który następnie udostępniono mieszkańcom powiatu bielskiego. 

Aktualizację treści Przewodnika uzgodniono z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych Oddziałem w Bielsku-Białej, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, Powiatową Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach, Specjalistycznym Psychiatrycznym 

ZOZ w Bielsku-Białej, Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. W ramach realizacji tego zadania 

przygotowano także i udostępniono mieszkańcom zaktualizowaną „Ulotkę 

informacyjną” będącą swoistym „przewodnikiem w pigułce”.  

Udostępniono z prośbą o rozpowszechnienie - 100 szt. Przewodnika i 5 000 

szt. Ulotek, Urzędom miast i gmin z terenu powiatu bielskiego, placówkom opieki 

zdrowotnej (POZ, szpitale) oraz wszystkim instytucjom wymienionym powyżej, które 

brały czynny udział w przygotowaniu materiałów (przekazano im także wersję 

elektroniczną z prośbą o rozpowszechnienie na własnych stronach internetowych). 

Materiały przekazano także radnym powiatu bielskiego. Przewodnik i Ulotki 

przekazano również Wojewodzie Śląskiemu i Marszałkowi Województwa Śląskiego.  

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020, Celu III: Rozwój 

potencjału ludzkiego powiatu; cel szczegółowy III.3: Poprawa kondycji zdrowotnej 

mieszkańców powiatu; Program operacyjny 2: Rozwój profilaktyki zdrowotnej oraz 

promocji zdrowia i aktywnego trybu życia z uwzględnieniem zmian demograficznych, 

zrealizowano 3 zadania:  

1) Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej Uchwałą Nr 204/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

ogłosił „VII Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy”. Do udziału 

w Konkursie zgłosiło się 19 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.  

W etapie szkolnym Konkursu w dniu 20 września 2018 r., który polegał na 

rozwiązaniu testu wiedzy, wzięło udział 250 uczniów. Na etapie powiatowym, 

w dniu 10 października 2018 r. uczestniczyło 19 dwuosobowych drużyn, tj. 36 

uczniów.  

Na etapie powiatowym uczniowie prezentowali w praktyce swoje umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy wg przygotowanych przez organizatorów 

4 zróżnicowanych zadań. Na etapie powiatowym Konkurs miał trzy etapy a nowym 

wprowadzonym w tej edycji, było, iż podczas ścisłego finału uczestnicy rozwiązywali 

krzyżówkę tematyczną, co okazało się niejednokrotnie trudniejsze niż zadania 

praktyczne. Wsparcia merytorycznego przy organizacji Konkursu udzieliło Bielskie 

Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej.  

 

2) w drodze ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej Uchwałą Nr 

222/2018 z dnia 11 czerwca 201 r. Konkursu ofert na realizację w roku 2018 

zadania z zakresu zdrowia publicznego wykonanie zadania w zakresie 

prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki 
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chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka 

jądra, realizację przyznano Stowarzyszeniu „Amazonki” w Bielsku-Białej.  

W ramach zadania w dniu 26 września 2018 r. uczestnicy wysłuchali prelekcji 

dr Bogusławy Waligóry-Klimurczyk oraz specjalistów tematu dr n.med. Agnieszki 

Zemanek -Wojnowskiej - specjalisty ginekologa-położnika oraz lek. med. Adama 

Kołodziejczyka - specjalisty chirurga, urologa.  

Ponadto każdy uczestnik odpowiednio do płci otrzymał ulotkę edukacyjną 

zachęcającą do samobadania. Ulotki zostały także przekazane do każdej ze szkół, 

celem rozdysponowania pomiędzy uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w prelekcji. 

W spotkaniu uczestniczyło 102 uczniów (uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu bielskiego) w tym: 73 dziewczyny oraz 29 chłopców. Jednoczenie 

podczas spotkania poproszono uczestników o dokonanie oceny tego przedsięwzięcia 

poprzez wypełnienie ankiety.  

Analiza przeprowadzona w oparciu o wypełnione ankiety wykazała, iż młodzież 

uczestnicząca w spotkaniu wyraziła duże zainteresowanie prezentowaną 

problematyką oraz chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach 

edukacyjnych, uznając, iż taka forma upowszechniania wiedzy jest dla nich 

odpowiednia. Młodzież wskazała także tematy z zakresu profilaktyki onkologicznej, 

które wg nich, warto byłoby poruszać w trakcie takich spotkań edukacyjnych 

(szczepienia, rozpoznawanie pierwszych objawów choroby, samobadanie). 

 

3) Uchwałą Nr 38/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej 

ogłoszono I Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, skierowany do 

uczniów klas V-VII szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego. 

Współorganizatorem Konkursu (na podstawie zawartego Porozumienia) była 

gmina Wilamowice i składał się on z trzech etapów: szkolnego, gminnego 

i powiatowego. Do etapu szkolnego w dniu 15 lutego 2018 r. przystąpiło 46 szkół, 

gdzie trzyosobowe drużyny rozwiązywały interdyscyplinarny test wiedzy 

teoretycznej. Łącznie na tym etapie udział wzięło 601 uczniów. 

W każdej szkole wybrana została zwycięska drużyna, która następnie 

uczestniczyła w etapie gminnym. Etapy gminne przeprowadzone zostały przy 

współpracy z poszczególnymi Urzędami gmin, które bardzo aktywnie włączyły się w te 

działania propagujące jakość życia i właściwe postawy wobec zdrowia.  

Etapy gminne miały miejsce 28 lutego 2018 r. (tylko w gminie Kozy nie odbył 

się etap gminny, gdyż do Konkursu zgłosiła się tylko jedna szkoła). Na tym etapie 

uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, zdrowego 

odżywiania, chorób cywilizacyjnych, uzależnień i promowania aktywności fizycznej. 

Etap powiatowy w dniu 14 marca 2018 r. odbył się w gościnnych progach Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, uczestniczyło w nim 10 drużyn  

z każdej gminy powiatu bielskiego. Na tym etapie uczniowie rozwiązywali test wiedzy 

teoretycznej oraz wykonywali zadania praktyczne – przygotowanie zdrowego posiłku, 
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udzielenie pierwszej pomocy, wykonanie pracy plastycznej z zakresu chorób 

cywilizacyjnych i uzależnień oraz uczestniczyli w drużynowych zajęciach z gier i zabaw 

promujących aktywność fizyczną.  

Warto dodać, iż do plakatu promującego Konkurs i dyplomu dla uczestników 

została wykorzystana praca laureata Konkursu plastycznego o takim samym tytule 

przeprowadzonego w roku 2017 r. wśród uczniów klas I – IV szkół podstawowych  

z terenu powiatu bielskiego. 

Na realizację zadań, o których mowa powyżej wydatkowano ze środków 

budżetu powiatu bielskiego, dz. 851-Ochrona zdrowia kwotę - 20.000,00 zł.  

Ponadto zorganizowano wspólnie z powiatem cieszyńskim konferencję 

z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Zbigniewa Króla, 

konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii, przedstawicieli Wojewody 

Śląskiego pt. „Zdrowie Psychiczne – Wspólny temat” na temat modelu 

zintegrowanej opieki psychiatrycznej.  

Konferencja była adresowana do dyrektorów placówek opieki psychiatrycznej, 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników polityki społecznej oraz osób 

zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Celem konferencji było 

poruszenie kwestii dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie 

zdrowia psychicznego ich powiązania z polityką społeczną. 

VI.3 Pozostałe zadania 

Pozostałe zadania wynikają między innymi z ustaw: o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, o Prawie farmaceutycznym oraz aktualizacja Planów przygotowań 

podmiotów leczniczych powiatu bielskiego na potrzeby obronne państwa.  

1) Opracowano, przyjęto przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej i opublikowano 

„Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 

rok 2019”, z określeniem zabezpieczenia dyżurowego aptek na terenie powiatu.  

2) Przygotowano Zarządowi Powiatu materiały do wydania z zastrzeżeniem opinii dla 

Wojewody Śląskiego do aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego. Aktualizacja 

dotyczyła przekształcenia zespołu specjalistycznego funkcjonującego w strukturze 

Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej na zespół podstawowy. 

Obawy budziła kwestia, czy ta zamiana zapewni bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców powiatu bielskiego w zakresie ratownictwa medycznego, co zostało 

zasygnalizowane w wystąpieniu do Wojewody.  

3) Dokonano aktualizacji Planów przygotowań podmiotów leczniczych powiatu 

bielskiego na potrzeby obronne państwa.  
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VII. Pomoc społeczna 
 

Zadania Powiatu w obszarze pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

Zadania te wynikają z przede wszystkim następujących ustaw:  

− z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

− z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

− z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

− z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  

oraz dokumentów: 

− Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-

2025, 

− Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, 

− Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Bielskiem na lata 2016-2025, 

− Programu korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

− Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020 zadania 

wynikające z ww. ustaw wpisane są jako - Cel strategiczny III. Rozwój potencjału 

ludzkiego powiatu, cel szczegółowy - Wzrost spójności społecznej. Podejmowane 

przez Powiat Bielski działania związane z realizacją tych zadań służyły realizacji ww. 

celów.  

VII.1 Zadania w zakresie pomocy społecznej  

Zadania w zakresie pomocy społecznej wpisują się w Strategię rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2016 – 2025. Na realizację tych zadań wydatkowano 

w roku 2018 kwotę 11.377.200,66 zł, w ramach której zrealizowano działania, 

zabezpieczając potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie: 

VII.1.1 Domy Pomocy Społecznej 

Powiat Bielski w 2018 roku dysponował 238 miejscami w czterech domach 

pomocy społecznej, w tym w trzech prowadzonych przez podmioty niepubliczne na 

zlecenie Powiatu Bielskiego, które zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert 

końcem 2018 roku: 

− Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – podmiot prowadzący Powiat Bielski 

– dla 56 osób niepełnosprawnych fizycznie i osób w podeszłym wieku, 

− Dom Opieki „Samarytanin” – podmiot prowadzący Kościół Adwentystów Dnia 

Siódmego – dla 89 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym 

wieku, 
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− Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości – podmiot 

prowadzący Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości – dla 65 osób 

dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (kobiety) 

− Ewangelicki Dom Opieki „Soar” – podmiot prowadzący Parafia Ewangelicko-

Augsburska Bielsko – dla 28 osób w podeszłym wieku. 

Na przestrzeni roku 2018 w domach pomocy społecznej umieszczono 36 osób:  

− 23 osoby przewlekle somatycznie chore,  

− 7 osób w podeszłym wieku,  

− 6 osób niepełnosprawnych fizycznie,  

− 0 osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

 

Działania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach:  

 

− w dniu 20 listopada 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni 

terapeutycznej w nowym pawilonie rekreacyjno-terapeutycznym (oranżerii) dla 

mieszkańców Domu. Środki w wysokości 151.295 zł zostały w 2018 roku 

przeznaczone w całości na dokończenie budowy pawilonu. 

W 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach zorganizował  

VI Beskidzkie Igrzyska Integracyjne. Zawodnikami były osoby niepełnosprawne z 8 

domów pomocy społecznej z terenu powiatu bielskiego i powiatu żywieckiego, a także 

goście z 3 domów pomocy społecznej ze Słowacji. Koszt organizacji, poczęstunku dla 

uczestników igrzysk pokryli sponsorzy i darczyńcy. Puchar, medale i dyplomy 

finansowane były przez Starostę Bielskiego. 

Na prowadzenie domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 

5.270.539,11 zł, w tym 2.718.472,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu 

państwa. 

VII.1.2 Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych  

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej. „Centrum” Środowiskowy Dom 

Samopomocy jako powiatowy ośrodek wsparcia realizuje zajęcia dla osób 

z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci 

zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności 

motorycznej w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 158 oraz w trzech filiach: przy  

ul. Piastowskiej 58 i przy ul. Jagienki 43b w Bielsku-Białej oraz w Bestwinie przy  

ul. Plebańskiej 2.  

Placówka świadczy usługi dla 120 osób z terenu Powiatu Bielskiego i Miasta 

Bielska-Białej, w tym w 2018 roku dla 68 mieszkańców Powiatu Bielskiego oraz 52 

mieszkańców Miasta Bielsko-Biała. Na przestrzeni roku do „Centrum” skierowanych 

zostało 11 nowych osób. 

Na sfinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia „Centrum” Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Bielsku-Białej wydatkowano 2.576.151,30 zł, w tym 

2.378.846,30 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 
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VII.1.3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Powiat Bielski realizował w 2018 roku Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie i Powiatowy program psychologiczno-terapeutyczny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W oparciu o powyższe programy w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku 

w Centrum Aktywizacji i Integracji przy ul. Legionów w Bielsku-Białej odbywały się 

zajęcia grupowe dla 10 sprawców przemocy w rodzinie (które ukończyło 6 osób) 

i spotkania indywidualne z psychologiem dla 4 sprawców przemocy.  

Na realizację obu programów wydatkowano dotację celową w kwocie ogółem 

11.760,00 zł.  

VII.1.4 Interwencja kryzysowa  

Działania w ramach interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu 

bielskiego, polegały na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, 

prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych. Usługi - zgodnie z zawartym porozumieniem - realizował Podbeskidzki 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej przy ul. Pięknej 2. Dotacja na ten cel 

została przekazana Miastu Bielsko-Biała w kwocie 272.647,95 zł. 

W 2018 roku z usług Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej skorzystało 

479 mieszkańców powiatu. 

Najczęstszymi problemami były: 

Źródło kryzysu Liczba osób 

Konflikt w związku 110 

Problemy emocjonalne 95 

Konflikt rodzinny  93 

Problemy wychowawcze 68 

Trudności adaptacyjne 50 

Przemoc ze strony bliskich 46 

Do najczęstszych form udzielonego wsparcia należały: 

Forma wsparcia Liczba działań 

Pomoc psychologiczna 1084 

Przyjęcie do hostelu 255 

Pomoc prawna 178 

Poradnictwo rodzinne 25 
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W Hostelu przebywało 22 mieszkańców powiatu dotkniętych sytuacją 

kryzysową. Liczba osobodni ich pobytu wyniosła łącznie 1063, liczba interwencji 255. 

VII.2 Zadania w zakresie Pieczy zastępczej 

Realizacja zadań z obszaru zapewnienia opieki i wychowania dzieciom 

pozbawionych opieki rodziców wyniosło ogółem 6.046.248,28 zł i w ramach tej kwoty 

zabezpieczono potrzeby powiatu w kwestii organizacji rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

VII.2.1 Rodzinna piecza zastępczej 

W ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018 – 2020 na przestrzeni 2018 roku objęto opieką łącznie 133 rodziny zastępcze, 

w których przebywało 211 dzieci oraz 5 rodzinnych domów dziecka opiekujących się 

25 dziećmi. Spośród wskazanej liczby wychowanków: 

− 2 powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 

− 5 zostało przysposobionych, 

− 16 rozpoczęło swój proces usamodzielnienia, 

− 3 wraz z rodzinami zastępczymi osiedliło się poza powiatem bielskim, 

− 6 przeniesiono w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, 

− 1 wychowanek zmarł. 

 

W 2018 roku zostało utworzonych 15 nowych rodzin zastępczych (z czego  

2 przeniosły się z terenu Miasta Bielska-Białej na teren powiatu bielskiego),  

a w rodzinnej pieczy zastępczej przybyło 32 dzieci.  

Formy sprawowania pieczy zastępczej wg stanu na 31 grudnia 2018 r.: 

 

Formy pieczy zastępczej Liczba 

form 

Liczba 

umieszczonych 

dzieci 

RODZINNE 117 201 

• RODZINY ZASTĘPCZE 114 182 

SPOKREWNIONE 51 70 

NIEZAWODOWE 55 82 

ZAWODOWE, w tym: 7 26 

 rodzina o charakterze  

 POGOTOWIA RODZINNEGO 
1 4 

• RODZINNE DOMY DZIECKA (RDD) 3 19 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej jest organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bielskim. W roku ubiegłym zatrudnionych było 

łącznie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pod swoją opieką mieli 

łącznie 58 rodzin, w których przebywało 117 dzieci, w tym: 26 rodzin zastępczych 
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spokrewnionych (opiekujących się 41 dzieci), 26 rodzin niezawodowych  

(z 46 wychowankami), 5 rodzin zawodowych (opiekujących się 20 dzieci) oraz 

3  rodzinne domy dziecka (z 21 wychowankami), a także 1 rodzinny do dziecka – 

placówka typu rodzinnego (z 7 dzieci). 

Ponadto w ramach pieczy zastępczej dokonano:  

− wypłaty świadczenia „Dobry Start", które przysługuje raz w roku na rozpoczynające 

rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (300,00 zł na 1 dziecko). Dzieci 

niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku 

życia. Dotacja wydatkowana na ten cel na 2018 rok dla Powiatu Bielskiego to kwota 

49.730,00 zł. Wnioski do PCPR mogli składać od 1 sierpnia w przypadku dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej: rodzic zastępczy, osoba prowadząca 

rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wypłacono świadczenia na 161 dzieci. 

− wypłaty świadczenia w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus w kwocie 

ogółem 894.886,80 zł kwota - łączna liczba wypłaconych dodatków 

wychowawczych w 2018 r. to 1810,  

− wypłaty 300 świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków rodzin 

zastępczych w kwocie ogółem 199.680,00 zł. 

VII.2.2 Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalną pieczę zastępczą w Powiecie Bielskim tworzą dwie placówki 

opiekuńczo-wychowawcze zapewniające całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców: 

− placówka socjalizacyjna – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie (OPDiR)  

w Czechowicach-Dziedzicach na 30 miejsc, 

− placówka rodzinna – Rodzinny Dom Dziecka (RDD) w Janowicach na 8 miejsc.  

W Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w 2018 r. 

łącznie przebywało 42 wychowanków. W 2018 roku przyjęto i skreślono po 15 osób,  

z tego: 6 powróciło do rodziny własnej, 9 usamodzielniło się. Na koniec roku w Ośrodku 

przebywało 26 wychowanków, w tym 23 z terenu Powiatu Bielskiego oraz 3 spoza 

Powiatu Bielskiego. 

W Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach przebywało łącznie 

7 wychowanków, wszyscy z terenu Powiatu Bielskiego. W 2018 roku przyjęto 3 dzieci. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w tym okresie wynosiły ogółem 

1.853.158,86 zł, z tego na OPDiR 1.582.310,89 zł, na RDD w Janowicach – 

270.847,97 zł.  

 

W ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus wypłacono 75 dodatków 

w kwocie ogółem 37.370 zł.  

Ponadto w 2018 roku w ramach zadania dotyczącego ochrony zdrowia 

opłacono składki zdrowotne za 14 dzieci umieszczonych w powiatowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia 
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zdrowotnego z innego tytułu. Na ten cel wydatkowano 6.300 zł w ramach dotacji 

celowej z budżetu państwa. 

Podejmowane działania dotyczyły także przyznania i wypłaty 135 świadczeń dla 

usamodzielnianych wychowanków placówek w kwocie 96.513,38 zł.  

VII.3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Na wykonanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej Powiat 

przeznaczył środki w wysokości 2 863 519,00 zł i w ramach tej kwoty zrealizowano 

działania, zabezpieczając potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie: 

VII.3.1 Warsztaty terapii zajęciowej 

Ze środków własnych powiatu dofinansowano prowadzenie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w ramach umowy ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki 

Zdrowotnej w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniem FELICITAS Kreacja Rzeczywistości  

w Bielsku-Białej oraz dofinansowano udział mieszkańców powiatu bielskiego  

w Warsztatach innych powiatów w ramach zawartych porozumień.  

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dworek” działające przy SPZOZ w Bielsku-Białej 

stanowią końcowe ogniwo zintegrowanego kompleksowego programu rehabilitacji 

psychiatrycznej, jaki proponuje osobom przewlekle chorym psychicznie 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej. Głównym zadaniem warsztatów 

jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników będąca szansą na samodzielne 

życie i podjęcie pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej są placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi 7 godzin 

dziennie. W zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku uczestniczą osoby, 

które z powodu zaburzeń psychicznych posiadają wskazania do terapii zajęciowej oraz 

mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dworek” przy SPZOZ w Bielsku-Białej 

obejmują wsparciem 45 osób – mieszkańców powiatu bielskiego (23 osoby) i miasta 

Bielsko-Biała na podstawie porozumienia (22 osoby – dotacja celowa przekazywana 

przez UM Bielsko-Biała).  

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wniosek 

złożony przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej do śląskiej siedziby PFRON otrzymał 

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do kosztów utworzenia i działalności nowego warsztatu terapii 

zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych, który swoją siedzibę ma w Czechowicach-

Dziedzicach, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Nad Białką 1E. 

Warsztat prowadzony przez Stowarzyszenie Felicitas Kreacja Rzeczywistości 

z Bielska-Białej rozpoczął swoją działalność od dnia 1 maja 2018 roku.  
 

Ponadto mieszkańcy powiatu bielskiego uczestniczyli w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w innych powiatach: 

− WTZ Powiatu Pszczyńskiego – 14 osób, 

− WTZ Miasta Bielska-Białej – 11 osób, 

− WTZ Powiatu Żywieckiego – 6 osób. 
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Łączne nakłady finansowe na działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej 

oraz dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach innych 

powiatów wyniosło 206.887,38 zł w ramach środków własnych powiatu, pozostałe 

dofinansowanie stanowiły środki PFRON.  

VII.3.2 Powiatowy Urząd Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 55 obsługuje 

osoby bezrobotne zamieszkałe w Bielsku-Białej oraz na terenie gmin powiatu 

bielskiego. W związku z tym Powiat Bielski współfinansuje utrzymanie funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, na który w 2018 roku wydatkowano 

2.455.501,20 zł na podstawie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała. 

VII.4 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

W 2018 roku środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w kwocie 2 180 084,89 zł zostały wydatkowane na realizację 

zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskiem na lata 2016-2025: 

Nazwa zadania Kwota Udział % 

I. Rehabilitacja społeczna: 2 174 187,89 100,00 

Warsztaty terapii zajęciowej 1 078 740,00 49,62 

Środki ortopedyczne, przedmioty 

pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny - osoby 

fizyczne 

520 387,52 23,93 

Turnusy rehabilitacyjne 273 963,00 12,60 

Bariery funkcjonalne (architektoniczne, 

techniczne, w komunikowaniu się) 238 729,36 10,98 

Sport, kultura, turystyka, rekreacja osób 

niepełnosprawnych 
62 368,01  2,87 

II. Rehabilitacja zawodowa: 5 897,00 100,00 

Staże osób niepełnosprawnych  5 897,00 100,00 

Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało (kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł): 

− 688 osób dorosłych – 394 698,00 zł  

− 73 dzieci i młodzieży – 125 690,00 zł.  

Dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych objęto: 

− 80 osób dorosłych – 99 707,00 zł i 54 opiekunów – 45 021,00 zł  

− 64 dzieci i młodzieży – 81 579,00 zł i 56 opiekunów – 47 656,00 zł.  
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Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

udzielono dofinansowania (kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł):  

− 71 osobom dorosłym – 216 329,00 zł  

− 5 dzieciom i młodzieży – 22 400,00 zł.  

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. wspierane były 

zadania w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, 

realizowane przez wymienione poniżej organizacje pozarządowe, na których 

realizacje przeznaczono łącznie 62.368,01 zł. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę  

5.897,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi 

rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, tzw. staże. W tym roku o staż 

ubiegały się 2 osoby z powiatu bielskiego, z którymi zostały podpisane umowy na 

odbycie stażu. 

Powiat Bielski korzystał z możliwości dofinasowania poza limitem PFRON ze 

środków PFRON i w 2018 r. otrzymał dofinasowanie do projektu w ramach programu 

celowego PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”: 

Likwidacja barier architektonicznych na terenie obiektów szkolnych w Kozach, 

w ramach powyższego uzyskano dofinansowanie do dobudowy windy w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi, pl. Ks. K. Kochaja 1 – 

dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości: 67.458,83 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej działające w imieniu 

Powiatu Bielskiego realizuje program „Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program 

ten składa się z dwóch Modułów. Wydatkowano środki m.in. na pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa 

jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu komputerowego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia wyższego. Łącznie wydatkowano 292.940,06 zł w ramach środków 

PFRON. 

VII.5 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej 

Od stycznia 2018 roku realizowany jest projekt wybrany w trybie konkursowym 

pn. „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. Realizowany jest 

w partnerstwie przez Powiat Bielski będącym Liderem projektu oraz Gminy: Bestwina, 

Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice jako 

Partnerzy projektu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: 

IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

projekty OPS i PCPR. Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu realizowanego na 

terenie powiatu bielskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. jest wzrost 

poziomu aktywności społeczno-zawodowej 600 mieszkanek i mieszkańców powiatu, 

w tym 419 kobiet i 181 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące 

wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy potrzeb osób objętych wsparciem.  

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym. 

  Całkowita wartość projektu na 3-letni okres realizacji wynosi 10.193.516,42 zł, 

w tym wnioskowane dofinansowanie 8.664.488,95 zł.  

Z ramienia Partnera Wiodącego do projektu w 2018 roku zrekrutowano 230 

osób w tym: 50 dzieci z niepełnosprawnością, 75 osób dorosłych niepełnosprawnych 

oraz 105 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Uczestnicy korzystają m.in. 

z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii 

m.in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, grup wsparcia dla 

rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także biorą udział w treningach 

motywacyjnych oraz w szerokim wachlarzu działań środowiskowych. 

  W budynku PKS przy ul. Legionów w Bielsku-Białej istnieje Centrum Aktywizacji 

i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych 

aktywizujące je w ramach projektu partnerskiego. Uczestnicy mają zapewniony 

transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć, a także wsparcie opiekunów, 

pedagogów i pracownika socjalnego. 

VII.6 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-

Białej 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej 

realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to znaczy wydaje:  

− orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,  

− orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, 

− orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

− legitymacje osobom niepełnosprawnym, 

− karty parkingowe, 

ponadto informuje osoby niepełnosprawne o przysługujących im ulgach  

i uprawnieniach.  
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W roku 2018 roku w pracach Zespołu brali udział następujący członkowie: 

− 6 lekarzy, w tym specjaliści chorób wewnętrznych, reumatolog, neurolog, 

psychiatra i pediatra, którzy przewodniczą poszczególnym składom,  

− 2 psychologów, 

− 1 pedagog, 

− 1 doradca zawodowy, 

− 2 pracowników socjalnych. 

 

Obsługa administracyjna Zespołu zapewniona jest przez 3 etaty, w tym 

Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu i pracownik administracyjny. 

 

W 2018 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności wpłynęło 2317 wniosków w sprawie wydania orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) oraz 325 wniosków  

w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia). 

W 2018 roku powołano 179 składów orzekających, z czego 152 to składy 

orzekające o stopniu niepełnosprawności, a 27 o niepełnosprawności. Wydano łącznie 

2559 orzeczeń (o 19 więcej niż w roku wcześniejszym), z czego 2234 o stopniu 

niepełnosprawności i 325 o niepełnosprawności. W roku 2018 okres oczekiwania na 

wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności mieścił się 

w okresie do 60 dni – 97,7% wniosków, pozostałe 2,3% było rozpatrywane w terminie 

ponad 61 dniowym, były to głównie wnioski osób, które w pierwszym terminie nie 

stawiły się na wyznaczone terminy komisji. 

Z wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Zespół wydał: 

− 570 orzeczeń zaliczających do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 

− 946 orzeczeń zaliczających do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

− 630 orzeczeń zaliczających do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

− 18 orzeczeń niezaliczających do osób niepełnosprawnych, 

− 69 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

Wydane orzeczenia o niepełnosprawności: 

− 301 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

− 24 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

Od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności przysługuje 

odwołanie. W 2018 roku z tego prawa skorzystało 166 osób, w tym 146 osób dorosłych 

i 20 dzieci. Odwołania niezmienione w ramach samokontroli rozpatrywane są przez 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie 

Śląskim. W ramach samokontroli zmieniono 31 orzeczeń, natomiast pozostałe zostały 

przesłane do rozpatrzenia przez organ odwoławczy tj. Wojewódzki Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim. Większość odwołań od 

orzeczeń wydanych przez nasz Zespół zostało utrzymane w mocy (67% z przesłanych 

rozpatrzonych odwołań). 
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Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku 

życia jest dysfunkcja narządu ruchu (05-R - 46%) oraz układu oddechowego i krążenia 

(07-S - 35%). Schorzenia te są niezmiennie najczęstszymi od lat. 

W przypadku dzieci głównymi przyczynami niepełnosprawności są schorzenia 

neurologiczne (10–N – 30%) i inne schorzenia, w tym najczęściej cukrzyca, schorzenia 

endokrynologiczne (11-I - 28%). Schorzenia te są niezmiennie najczęstsze od lat.  

Stosunkowo dużo, bo 20% jest schorzeń wynikających z całościowych 

zaburzeń rozwojowych (12-C – 20%) – zawierające autyzm i zespół Aspergera, na 

przestrzeni ostatnich kilku lat jest to schorzenie coraz częściej diagnozowane  

w przypadku dzieci. 

Zespół wydaje i przyjmuje wnioski mieszkańców Powiatu Bielskiego o wydanie 

legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie 

ukończyła 16 roku życia. Legitymacja ta jest dokumentem potwierdzającym posiadanie 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności i uprawnia do 

korzystania z ulg: między innymi w środkach komunikacji publicznej, wstępach na 

basen, do muzeum.  

W roku 2018 wydano w sumie 1008 legitymacji, z czego 141 osobom, które nie 

ukończyły 16 roku życia i 867 osobom powyżej 16 roku życia. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również 

karty parkingowe, których w 2018 roku zostało wydanych 506, z tego 504 osobom 

niepełnosprawnym i 2 karty placówce, która świadczy usługi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Karty te uprawniają do niestosowania się do niektórych znaków  

i stawania w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperta). 
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VIII. Komunikacja i transport 
 

Zadania Powiatu w zakresie komunikacji i transportu realizuje w Starostwie 

Powiatowym w Bielsku-Białej Wydział Komunikacji i Transportu. 

Zadania te realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

roku – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  

Realizacja ww. zadań wpisana jest w ,,Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 

2020 roku” w ramach celu strategicznego I: Rozwój turystyki i przedsiębiorczości  

w tym celu szczegółowego: poprawa infrastruktury drogowej i połączeń 

komunikacyjnych powiatu. Podejmowane działania w roku 2018 służyły realizacji ww. 

celów.  

VIII.1 Transport drogowy 

VIII.1.1 ustawa o transporcie drogowym 

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym Starosta Bielski w 2018 roku 

udzielił:  

− 8 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy, 

− 5 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i 11 wypisów,  

− 16 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 54 wypisy.  

Łącznie na podstawie ww. ustawy, ważnych na dzień kończący okres sprawozdawczy 

jest 257 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 59 licencji. 

Wydano również 27 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 70 

wypisów z zaświadczeń (łącznie od początku ustawy ważnych jest 237 zaświadczeń). 

W zakresie transportu zbiorowego osób na terenie Powiatu Bielskiego  

w 2018 r. wydano 9 opinii na regularny przewóz osób.  

VIII.1.2 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 

Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym Starosta zarządza ruchem na 

drogach powiatowych i gminnych.  

W 2018 roku zatwierdzono 82 projekty stałej organizacji ruchu (w 2017 r. – 

91  projekty) i 77 projektów tymczasowej organizacji ruchu (w 2017 r. – 82 projekty) na 

drogach powiatowych i gminnych Powiatu Bielskiego oraz wydano 26 opinii 

dotyczących stałej i tymczasowej organizacji ruchu.  

Wydano 21 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy 

uliczne) oraz 130 zezwoleń (w 2017 r. – 171 zezwoleń) na przejazd pojazdów o masie 
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większej niż przewidziana dla danej drogi, a także wydano 10 zezwoleń na przejazd 

pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych. 

Na podstawie art. 130a Starosta realizuje zadania związane z usuwaniem 

pojazdów i prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi. 

W 2018 r. usunięto 32 pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (2017 r. 

- 35 pojazdów) i 1 pojazd o dopuszczalnej masie całkowite powyżej 16 ton (2017 r. – 

1 pojazd).  

W 2018 r. nie odebrano z parkingu 10 pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony (w 2017 r. - 11 pojazdów), w stosunku do których prowadzone 

jest postępowanie sądowe o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu.  

Wydział Komunikacji prowadzi również rejestr działalności regulowanej 

przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz przedsiębiorców 

prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. W roku 2018 do rejestru wpisanych było 

17 ośrodków szkolenia kierowców (w 2017 roku - 18 OSK) oraz 20 stacji kontroli 

pojazdów (w 2017 r. – 18 Stacji Kontroli Pojazdów).  

 Działalność Wydziału obejmuje także prowadzenie ewidencji: instruktorów 

nauki jazdy, wydanych uprawnień diagnostom oraz wydanych zezwoleń na kierowanie 

pojazdem uprzywilejowanym. Na koniec 2018 roku wpisanych było do ewidencji: 86 

instruktorów (w 2017 roku - 90 instruktorów) oraz 106 diagnostów (w 2017 r. było 101 

diagnostów). W 2018 roku wydano 74 nowe zezwolenia na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi i przedłużono 102 zezwolenia na kolejny okres. Łącznie wydano 

684 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

VIII. 2 Komunikacja 

W 2018 roku zarejestrowano ogółem 23.621 pojazdów (w analogicznym okresie 

2017 roku zarejestrowano 22.705) – wzrost o 4,00 % w tym 4.273 używanych 

pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez indywidualnych mieszkańców (w 2017 r. 

– 4.437).  

W 2018 roku 4.518 mieszkańców naszego powiatu otrzymało prawo jazdy  

(w 2017 r. 4.895 szt.), co stanowi spadek wydanych praw jazdy o 7,8 %. Jednocześnie 

w ubiegłym roku policja zatrzymała 215 praw jazdy za kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwości (w 2017 r. – 332 szt.) 

 Z tytułu opłat komunikacyjnych dochody za 2018 rok wyniosły 4.177.022,88 zł. 

co stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do 2017 r. – wówczas opłaty komunikacyjne 

wyniosły 4.013.219,50 zł.  

Ponadto w celu realizacji zadań z zakresu komunikacji i transportu od maja 

2017 r. realizowany jest projekt „Maximised Mobility and Accessibility of Services in 

Regions Affected by Demographic Change” – MAMBA (Zwiększenie Mobilności 

i Dostępności Usług w Regionach Dotkniętych Zmianami Demograficznymi). Projekt 

ten realizowany będzie do grudnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu to 3 539 884 

euro, w tym dofinansowanie 2 741 996 euro. Powiat bielski jako jeden z partnerów 

projektu dysponuje kwotą 150 000 euro, w tym dofinansowania 127.500 euro.  
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Jest to projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Morza Bałtyckiego na lata 

2014-2020. Liderem projektu jest Diacone of Schleswig Holstein (Niemcy).  

Głównym celem projektu MAMBA jest dostarczenie regionalnym i lokalnym 

organom publicznym na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi 

odpowiednich modeli w celu założenia Centrów Mobilności i zarządzania nimi. Projekt 

obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami 

demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi i innymi wyzwaniami społeczno-

ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne formy mobilności 

regionalnej i lokalnej, takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów 

na obszarach wiejskich. Starostwo Powiatowe wdrażać będzie program pilotażowy – 

transport na żądanie. 

Współrealizatorem projektu jest Biuro Programowania Rozwoju i Funduszy 

Europejskich tut. Starostwa. 

VIII.3 Organizacja publicznego transportu zbiorowego 

Powiat Bielski przekazał zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego do realizacji przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG). BZPG 

został utworzony w 2017 roku i od tego czasu stał się organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego w przewozach powiatowo-gminnych, przejmując to zadanie od 

Uczestników Związku. 

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny tworzy Powiat Bielski i 9 gmin: Bestwina, 

Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. 

Operatorem transportu na potrzeby BZPG jest spółka PKS w Bielsku-Białej S.A., na 

podstawie zawartej umowy pomiędzy Związkiem a spółką PKS.  

Przewozy organizowane przez BZPG w 2018 roku realizowane były na terenie 

wszystkich gmin powiatu bielskiego oraz na obszarze 3 gmin, nie będących 

uczestnikami związku: Gminy Czernichów, Gminy Łodygowice oraz Gminy Kęty, na 

podstawie zawartych porozumień. 

W roku 2018 w ramach linii komunikacyjnych prowadzony był również dowóz osób 

niepełnosprawnych z gmin powiatu bielskiego do Środowiskowego Domu 

Samopomocy „CENTRUM” mającego swoje filie w Bielsku-Białej oraz Bestwinie, 

a także została uruchomiona bezpłatna komunikacja na terenie Szczyrku w okresie od 

stycznia do marca 2018 roku w ramach tzw. „skibusów”. 

Od 01 stycznia 2018 roku Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego 

wprowadził nową ulgę 70+, wszyscy pasażerowie powyżej 70 lat mogą podróżować  

w powiatowej - gminnej komunikacji publicznej za darmo (po okazaniu dowodu 

osobistego). 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze uczestników 

związku realizowane było poprzez 36 linii komunikacyjnych. W celu niezakłóconego 

prowadzenia komunikacji publicznej do dyspozycji Operatora jest 80 autobusów, 

z czego 35 autobusów to pojazdy zakupione przez Powiat Bielski w 2011 roku ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu 
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pn. „Zaspokajanie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu 

Bielskiego”. Z uwagi na starzejący się tabor autobusowy oraz w celu poprawy jakości 

świadczonych usług, PKS w Bielsku-Białej złożył w roku 2018 wniosek 

o dofinansowanie zakupu autobusów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planuje się w ramach 

powyższego projektu zakupić 26 szt. autobusów zasilanych gazem CNG.  

Poza projektem unijnym, w dniu 29 stycznia 2019 r. został podpisany list 

intencyjny pomiędzy PKS a PGNiG, który zakłada budowę pierwszej w naszym 

regionie ogólnodostępnej stacji do tankowania CNG, która ma powstać do końca tego 

roku na terenie należącym do PKS przy ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej. W 2018 roku 

roczny przebieg autobusów w komunikacji powiatowo-gminnej wyniósł 3.205.044 km, 

przewiezionych zostało 2.354.606 pasażerów, rok wcześniej było ich 2.312.400, a więc 

liczba pasażerów wzrosła o 1,8 %. Wzrost pasażerów spowodowany jest 

wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla osób powyższej 70 roku życia, których  

w 2018 roku było: 113.511.  

Średni koszt 1 wozokilometra w 2018 r. w komunikacji powiatowej wyniósł 

4,46 zł (w 2017 – 3,86 zł) dopłata do 1 wozokilometra wyniosła 2,20 zł (w 2017 r. -

1,60 zł). 

Ogółem koszty usług publicznego transportu zbiorowego wykonywane przez 

Operatora PKS S.A. w 2018 r. wyniosły 14.286.752 zł (w 2017 r. – 12.991,200 zł). 

Koszty te zostały zrównoważone poprzez przychody z biletów i dopłat do ulg z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 7.217.000 zł (w 2017 r. -7.489.000 zł – spadek o 3,7%) 

oraz poprzez rekompensatę w wysokości 7.069.752,00 zł (w 2017 r. - 5.502.112 zł) 

Udział Powiatu Bielskiego w powyższej rekompensacie wyniósł 2.160.504 zł, 

pozostałą kwotę poniosły gminy.  

Ponadto zgodnie ze statutem BZPG, uczestnicy wnoszą wpłaty na rzecz 

utrzymania i prowadzenia biura oraz organów związku w łącznej kwocie 300 000,00 zł, 

udział Powiatu Bielskiego wynosi 1/10 tej kwoty czyli 30.000,00 zł / rocznie, kwota ta 

była i jest na stałym poziomie od 2017 r.  
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IX. Drogi publiczne 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarządcą dróg powiatowych jest 

Zarząd Powiatu. W jego imieniu zadania w zakresie administracji drogowej realizuje 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. 

IX.1 Informacje ogólne o drogach 

Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za sieć dróg powiatowych o łącznej długości 

300,93 km. Długość ta w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się w związku 

ze zmianą kategorii drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka – Bielsko /ul. Bielska  

i ul. Cieszyńska w miejscowościach Jaworze i Jasienica/ i zaliczeniem jej do kategorii 

dróg wojewódzkich.  

Na skutek przekazania drogi Świętoszówka-Bielsko Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich ilość obiektów mostowych także uległa zmianie i obecnie wynosi 62 szt.  

Długość dróg powiatowych jest zróżnicowana w poszczególnych gminach co 

przedstawia niniejszy wykres: 

 

 

 

 

 

 

W ramach zarządzania drogami powiatowymi - główne działania Zarządu Dróg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowane działania w zakresie dróg powiatowych służyły bezpośrednio 

realizacji Strategii Powiatu Bielskiego do roku 2020 w tym celu strategicznego: Rozwój 

turystyki i przedsiębiorczości a także celu szczegółowego: Poprawa infrastruktury 

drogowej i połączeń komunikacyjnych powiatu.  
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Ewidencja dróg powiatowych  

z podziałem na Gminy 

 
Nazwa gminy Nr dr. 

nowy 

Nazwa Drogi Nazwa ulicy Lokalizacja Długość 

od km do km  

Bestwina 4403S Kaniów - Bestwina ul. Batalionów-Chłopskich 

Wincentego Witosa 

0+000 6+140 6,14 

4444S 
Czechowice-Bestwina 

Jawiszowice 

ul. Krakowska 1+088 6+244 5,156 

4447S Czechowice-Dz.- Kaniów ul. Czechowicka  

ul. Krzywolaków 

4+076 

5+703 

5+703 

6+693 

1,627 

0,99 

4448S Kaniów - Dankowice ul. Dankowicka 0+000 1+833 1,833 

4464S 
Kaniów - Kaniówek- 

Dankowice 

ul. Rybacka, Jawiszowicka 

Czechowicka 

0+000 2+962 2,962 

4465S Bestwina-Komorowice ul. Bialska 0+000 1+201 1,201 

4466S Kaniów - Bestwinka ul. Ludowa Młyńska 
Olchowa, Dworkowa 

0+000 2,86 2,86 

4467S Bestwinka - Bestwina ul. Św. Floriana, 
Gospodarska, Kościelna 

0+000 4+668 4,668 

4468S Bestwina-Janowice ul. Szkolna 0+000 1+898 1,898 

4469S Bestwinka przez wieś ul. Św. Sebastiana, 
Gandora, Gen. Hellera 

0+000 2+200 2,2 

4470S Komorowice-Janowice J. Kubika 0+000 1+736 1,736 

4471S Bestwina - Janowice-  
Hałcnów 

ul. Janowicka 0+000 4+868 4,868 

4472S 
Komorowice-Bestwina- 
Janowice 

ul. Górska 0+000 2+563 2,563 

 razem: 40,702 
Buczkowice 1400S Łodygowice – Kalna - 

Godziszka 
ul. Widokowa 2+700 4+568 1,868 

1401S Buczkowice - Rybarzowice ul. Wyzwolenia, Beskidzka 0+000 4+189 4,189 

1402S Słotwina - Godziszka ul. Lipowska 2+500 3+541 1,041 

1405S Żywiec - Lipowa - 

Buczkowice 

ul. Żywiecka, Beskidzka  

Bielska, Lipowska 

11+520 15+970 4,45 

4404S Szczyrk - Buczkowice ul. Grunwaldzka 0+710 1+660 0,95 

 razem: 12,498 
Czechowice-

Dziedzice 

4425S Czechowice - Zabrzeg- 

Międzyrzecze-Wapienica 

ul. Waryńskiego, 

Sikorskiego Zabrzeska, 

Wapienicka 

1+216 8+539 7,323 

4426S Landek-Ligota-

Mazańcowice- 

Komorowice 

ul. A. Czyża, Bronowska,  

Bielska 

1+671 7+401 5,73 

4428S Ligota - Czechowice Dz. ul. Czechowicka, Ligocka 0+000 2+550 2,55 

4430S Zapora - Zabrzeg ul. Do Zapory 0+000 1+987 1,987 

4431S Zabrzeg - Ligota ul. Miliardowicka, Długa 
Rolników 

0+000 4+576 4,576 

4437S Bronów - Rudzica ul. Rudzicka 0+000 0+958 0,958 

4438S Landek - Bronów ul. Pszczelarska, Miodowa 0+000 2+439 2,439 

4439S Ligota-Bronów-Międzyrzecze ul. Nowy Świat, Graniczna, 

Ks. J. Kunza, 

Międzyrzecka 

0+000 4+948 4,948 

4440S Ligota-DK1-Czechowice Dz. ul. Mazańcowicka 0+000 0+864 0,864 

   razem: 31,375 

Jasienica 2600S Grodziec-Górki ul. Bielska 0+000 0+275 0,275 

2633S Strumień -Jasienica ul. Strumieńska 7+855 18+211 10,356 

2638S Skoczów-Landek  6+800 11+915 5,115 
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2640S Pierściec- Kowale- 

Wieszczęta-Rudzica 

ul. Wieszczęcka 2+569 7+651 5,082 

4416S Jasienica-Jaworze Nałęże ul. Cisowa 0+000 1+640 1,64 

4418S Grodziec-Zagóra ul. Kasztanowa 0+000 1+892 1,892 

4417S Świętoszówka-Bielsko ul. Cieszyńska 0+000 0+220 0,22 

4419S Świętoszówka -Łazy ul. Łazińska 0+000 4+166 4,166 

4420S Rudzica-Roztropice- 
Grodziec 

ul. Szkolna, Roztropicka 0+000 10+551 10,551 

4423S Jasienica-Międzyrzecze ul. Jasienicka, 
Międzyrzecka 

0+000 3+977 3,977 

4424S Rudzica-Międzyrzecze ul. Rudzicka, 
Międzyrzecka 

0+000 3+506 3,506 

4425S Czechowice-Zabrzeg- 
Mędzyrzecze-Wapienica 

ul. Ligocka, Centralna 
Bielska 

8+539 14+344 5,805 

4426S Landek-Ligota- 
Mazańcowice-Komorowice 

ul. Ligocka, Komorowicka 0+000 
7+401 

1+671 
11+932 

1,671 
4,531 

4427S Międzyrzecze-
Mazańcowice- Stare Bielsko 

ul. Mazańcowicka- 

Międzyrzecka-Starobielska 

0+000 4+909 4,909 

      

 razem: 63,696 
Jaworze 4413S Wapienica-Jaworze ul. Wapienicka, Zdrojowa 2+411 6+164 3,753 

4414S Jaworze-Nałęże ul. Słoneczna 0+000 2+366 2,366 

4416S Jasienica-Jaworze Nałęże ul. Cisowa 1+640 4+505 2,865 

 razem: 8,984 
Kozy 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Jana III Sobieskiego, 

Kęcka 
0+000 3+812 3,812 

4484S Pisarzowice-Kozy ul. Przecznia 3+096 4+914 1,818 

7409S ul. Witosa w Kozach ul. Witosa 2+707 3+057 0,35 

 razem: 5,98 

Porąbka 
1456S Czaniec-Porąbka ul. Karpacka, Krakowska, 

Żywiecka 
0+000 5+663 5,663 

 4473S Kęty-Podlesie-Kobiernice ul. Kęcka, Tradycyjna, 
Centralna, Parkowa 

1+430 4+738 3,308 

 4476S DK 52 - Czaniec ul. Kościelna 0+000 1+739 1,739 

 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka ul. Bukowska 0+000 4+717 4,717 

 
4478S Czaniec-Zagłębocze-

Bulowice 
ul. Zagłębocze 0+000 1+589 1,589 

 
4479S Czaniec-Roczyny-

Andrychów 
ul. Krd. K. Wojtyly 0+000 4+633 4,633 

 4480S Porąbka-Wielka Puszcza ul. Wielka Puszcza 0+000 7+322 7,322 

 4481S Porąbka-Kozubnik ul. Mała Puszcza 0+000 1+422 1,422 

       

 razem: 30,393 
Wilkowice 1403S Międzybrodzie B.-Straconka  4+600 7+485 2,885 

 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice ul. Wyzwolenia 0+000 4+790 4,79 

 4412S Bystra Śląska przez wieś ul. Fałata 0+000 3+635 3,635 

 razem: 11,31 

Wilamowice 4444S Czechowice-Bestwina- 
Dankowice-Jawiszowice 

ul. Bielska, Oświęcimska 6+244 10+986 4,742 

 4484S Pisarzowice-Kozy ul. Szkolna 0+000 3+096 3,096 

 4485S Bielsko-Wilamowice- 
Jawiszowice 

ul. Bielska 4+130 8+318 4,188 

 
4486S Harszówki-Pisarzowice ul. Jasna, Kęcka, 

Krakowska 
0+000 3+463 3,463 

 4487S Hecznarowice przez wieś ul. Odsole 0+000 3+436 3,436 

 
4488S Stara Wieś-Wilamowice- 

Hecznarowice-Kęty 
ul. Bestwińska 
Starowiejskich, 
Starowiejska Krakowska 

0+000 
 

5+310 

3+616 
 

9+016 

3,616 
 

3,706 

 
4489S Kaniówek-Dankowice-

St.Wieś 

ul. M. Kolbego, 
Krasińskiego Słowackiego, 
Mickiewizca Dolna 

3+582 11+943 8,361 
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4490S Zasole Bielańskie-

Wilamowice 
ul. Piękna 0+000 3+334 3,334 

 4491S Bielany-Zasole Bielańskie ul. Mostowa, Ptasznik 0+000 1+923 1,923 

 razem: 39,865 

 ogółem: 244,803 

Drogi powiatowe miejskie 

Urząd Miasta 
Czechowice-
Dziedzice 

4116S  ul. Legionów do DK1 0+000 1+612 1,612 

  ul. Legionów od DK1 do gr. 1+612 8+319 6,707 

4425S Czechowice-Zabrzeg- 
Międzyrzecze-Wapienica 

ul. Waryńskiego 0+000 1+216 1,216 

4428S Ligota-Czechowice Dz. ul. Ligocka 2+550 3+930 1,38 

  ul. Mazańcowicka 3+930 4+331 0,401 

4440S Ligota-DK1-Czechowice 
Dz. 

ul. Mazańcowicka 0+864 5+674 4,81 

4444S Czechowice Dz.-Bestwina- 
Dankowice-Jawiszowice 

ul. Bestwińska 

 

0+000 1+088 1,088 

4446S  ul. Lipowska 0+000 3+495 3,495 

4447S Czechowice Dz.-Kaniów ul. Węglowa 0+000 1+875 1,875 

  ul. Górnicza 1+875 3+153 1,278 

  ul. Kaniowska 3+153 4+076 0,923 

4449S  ul. Łukasiewicza 0+000 1+731 1,731 

4450S  ul. Kopernika 0+000 2+943 2,943 

4453S  ul. Prusa 0+000 1+063 1,063 

4454S  ul. Traugutta 0+000 1+674 1,674 

4458S  ul. Zamkowa 0+000 1+825 1,825 

4461S  ul. Narutowicza 0+000 0+998 0,998 

4462S  ul. Drzymały 0+000 0+792 0,792 

  ul. Górnicza 0+792 1+017 0,225 

4463S  ul. Szkolna 0+000 1+369 1,369 

      

 razem: 37,405 

Urząd Miasta 
Szczyrk 

4404S Szczyrk-Buczkowice ul. Graniczna 0+000 0+710 0,71 

4405S  ul. Górska 0+000 1+846 1,846 

4406S  ul. Uzdrowiskowa 0+000 1+350 1,35 

4407S  ul. Olimpijska 0+000 0+698 0,698 

       

 razem: 4,604 

Urząd Miasta 
Wilamowice 

4485S Bielsko-Wilamowice- 
Jawiszowice 

ul. Paderewskiego 8+318 10+423 2,105 

   ul. Rynek 10+423 10+553 0,13 

   ul. Więźniów Oświęcimia 10+553 13+217 2,664 
 4488S Stara Wieś-Wilamowice- 

Hecznarowice-Kęty 
ul. Starowiejska 3+616 5+310 1,694 

 4490S Zasole Bielańskie-
Wilamowice 

ul. Sobieskiego 3+334 5+104 1,77 

 4492S  ul. Pułaskiego 0+000 0+675 0,675 
 4493S  ul. Sienkiewicza 0+000 0+150 0,15 
 4494S  ul. Mickiewicza 0+000 0+931 0,931 
 4495S  ul. Kościuszki 0+000 0+845 0,845 
 4496S  ul. Bilczewskiego 0+000 0+944 0,944 
 4497S  ul. M. Konopnickiej 0+000 0+875 0,875 
 4498S  ul. Piłsudskiego 0+000 1+335 1,335 

       

 ogółem drogi na terenie miast: 56,127 

stan na dzień 01.2019r. ogółem wszystkie drogi powiatowe: 300,93 
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W ramach zarządzania drogami powiatowymi - główne działania Zarządu Dróg 

Powiatowych skupiają się na czynnościach administracyjnych i są związane 

z wypełnianiem ustawowych obowiązków jak: ochrona pasa drogowego oraz działania 

podejmowane w zakresie inwestycyjnym i bieżącego utrzymania dróg, które mają 

zasadniczy wpływ na komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Przykładowo w zakresie czynności administracyjnych:  

− w ramach ochrony pasa drogowego wydano 618 decyzji oraz 336 uzgodnień 

dotyczących lokalizacji zjazdów, urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi, zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia robót, opinii dotyczących 

lokalizacji ogrodzeń i obiektów budowlanych, jak również opinii do projektów 

planów zagospodarowania przestrzennego,  

− w ramach udzielania zamówień na wykonanie robót drogowych i bieżącą 

działalność Zarządu Dróg przygotowano i przeprowadzono: 16 postępowań  

w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto 122 umowy i zlecenia dotyczące 

zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro. 

IX.2 Bieżące utrzymanie dróg 

W ramach bieżącego utrzymania dróg: 

− wykonywano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej, 

− przeprowadzono remonty cząstkowe wszystkich nawierzchni drogowych – ogółem 

wyremontowano drogi na powierzchni około 11,3 tys. m2 , 

− wymieniono, ustawiono i poprawiono 1150 szt. elementów oznakowania 

pionowego to jest słupków, znaków i tablic drogowych (w tym: uszkodzone 

mechanicznie, skorodowane, nieczytelne i nowe kompletne oznakowanie),  

− ustawiono nowe i wymieniono uszkodzone lustra drogowe w ilości 31 szt.,  

− wykonano odnowę przejść dla pieszych, skrzyżowań i oznakowanie poziome 

liniami segregacyjnymi i krawędziowymi na długości ponad 60 km dróg, 

− zamontowane zostały nowe bariery energochłonne na dł. 590 mb, 

− zakupiono i zamontowano dwa wyświetlacze prędkości, 

− zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych, 

− zlecono przeprowadzenie sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach 

kolejowo drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, 

− prowadzono prace utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach;  

− za kwotę: 280 966,38 zł wykonano między innymi: 

− naprawę filarów oraz przyczółków mostu w ciągu ul. Mazańcowickiej w Ligocie, 

− naprawę uszkodzonych balustrad na mostach: w ciągu ulicy Słonecznej w Jaworzu, 

w ciągu ulicy Zabrzeskiej w Ligocie oraz wiaduktu w ciągu ulicy Szkolnej  

w Czechowicach-Dziedzicach,  

− wykonano naprawę przepustów w ciągu ul. Rudzickiej w Bronowie i w ciągu  

ul. Skoczowskiej w Iłownicy, 
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− w ramach utrzymania zieleni wykonano dwukrotne koszenie poboczy drogowych, 

wycięto 172 drzewa, dokonano pielęgnacji 310 drzew, przycięto 700 mb 

żywopłotów oraz wycięto krzewy na łącznej powierzchni 13 261 m2. Wartość tych 

robót to 221 589,62 zł, 

− dokonano renowacji i udrożnienia 12,1 km rowów odwadniających wraz ze 

ścięciem poboczy drogowych na powierzchni 15,5 tyś. m2 za kwotę 169 928,46 zł, 

− udrożniono kanalizację deszczową na długości 3,9 km oraz dokonano inspekcji jej 

stanu technicznego specjalistyczną kamerą na dł. 784 mb. Łączna wartość tych 

prac to 49 931,85 zł,  

− odcinkowo wykonane zostały nakładki bitumiczne, za kwotę 1.570.523,88 zł, 

o łącznej długości 4,65 km, na następujących drogach: 

• 4413S ul. Zdrojowa w Jaworzu      1,1 km 

• 2638S Skoczów – Landek w Iłownicy    1,0 km 

• 4466S ul. Młyńska w gm. Bestwina   0,6 km 

• 4416S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 0,3 km 

• 456S ul. Żywiecka w Porąbce     0,45 km 

• 4472S ul. Górska w gm. Bestwina   1,2 km. 

− wykonano także inne, drobniejsze roboty drogowe przykładowo: montaż koryt 

odwadniających, naprawy sygnalizacji drogowych, regulacje i naprawy studni 

rewizyjnych oraz wpustów deszczowych, umocnienia skarp i rowów, naprawcze 

prace brukarskie, likwidację zastoisk wodnych, pozimowe czyszczenie dróg, 

nasadzenia drzew w pasie drogowym itp.  

Na zakres powyższych robót w ramach bieżącego /letniego i zimowego/ 

utrzymania dróg powiatowych i wykonanie pozostałych, innych prac drogowych, 

w tym nakładek bitumicznych poniesiono wydatki łącznie w wysokości  

5.703.442,90 zł.  

IX.3 Inwestycje na drogach powiatowych 

Oprócz zadań bieżących ZDP realizuje także, a może przede wszystkim 

zadania inwestycyjne, finansowane z budżetu powiatu i środków zewnętrznych.  

W roku 2018 uzyskano dofinansowania dla planowanych inwestycji z budżetu państwa 

w tym: 

1) W ramach środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych – powstałych 

w 2013 roku,  

2) Rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,  

3) Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019. 

Zrealizowano także inne zadania, finansując je ze środków własnych i ze 

środków pomocy finansowej Gmin naszego powiatu, które przekazały dotacje celowe 

na realizację niektórych zadań drogowych.  

 Ogółem na inwestycje, remonty, dokumentacje, nadzory, bieżące utrzymanie 

oraz inne roboty i usługi na drogach powiatowych w 2018 r., poniesiono wydatki  
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w kwocie 47.557.009,02 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z budżetu 

państwa w wysokości 10.170.742,62 zł, dotacji celowych z Gmin naszego powiatu  

w kwocie 16.694.801,80 zł oraz zaangażowaniu środków własnych, zabezpieczonych 

w budżecie powiatu w kwocie 20.691.464,60 zł. 

Wydatki inwestycyjne i remontowe poniesione w 2018 roku, 

w zależności od źródeł finansowania dzielą się na cztery grupy:  

Grupa I. to zadania dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach 

likwidacji szkód, powstałych w wyniku nawalnego deszczu w 2013 

(dofinansowane w 80% kosztów kwalifikowanych zadania).  

Dofinasowanie uzyskały cztery inwestycje - remont i przebudowa trzech odcinków dróg 

i 2 przepustów drogowych:  

1) Remont drogi powiatowej 4466S Kaniów-Bestwinka, ul. Ludowa w km 0+000 

– 0+745”. 

Zakres remontu: 0,7 km 

 Ogółem wydatkowano:     836.909,65 zł 

 środki finansowe z dotacji celowej w wysokości  642.741,22 zł 

 ze środków budżetu powiatu wydatkowano   194.168,43 zł  

2) Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w km 7+605 

– 8+337 

Zakres remontu: 0,7 km        

 Ogółem:       894.680,48 zł 

 środki finansowe z dotacji celowej w wysokości  706.523,35 zł 

 ze środków budżetu powiatu wydatkowano   188.157,13 zł 

3) Przebudowa drogi powiatowej 4431S Zabrzeg – Ligota ul. Długa w km 2+971 

– 3+708 

Zakres przebudowy: 0,7 km 

Ogółem:       1.683.233,62 zł 

 środki finansowe z dotacji celowej w wysokości  1.219.322,05 zł 

 ze środków budżetu powiatu wydatkowano      463.911,57 zł 

4) Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4431S, ul. Rolników 

w km 4+000 oraz 4+395 - w Ligocie 

Zakres robót: 2 przepusty 

Ogółem:        1.024.052,71 zł 

 środki finansowe z dotacji celowej w wysokości     780.156,00 zł 

 ze środków budżetu powiatu wydatkowano      243.896,71 zł 

Na przedmiotowe inwestycje wydatkowano: 

 Łącznie:         4.438.876,46 zł 

 środki finansowe z dotacji celowej w wysokości  3.348.742,62 zł 

 ze środków budżetu powiatu wydatkowano   1.090.133,84 zł 
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Grupa II. – to zadania realizowane przy pomocy środków z rezerwy subwencji 

ogólnej budżetu państwa.  

  W wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie środkami z rezerwy 

subwencji ogólnej przyznana nam została dotacja w wysokości 822.000 zł. na 

obiekt mostowy na Kanale Ligockim zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 4426S 

ul. Bielskiej w Ligocie. 

Na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w Ligocie wydatkowano ogółem: 

1.346.821,30 zł  

w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa   707.358,00 zł 

  środki z budżetu powiatu       639.463,30 zł 

Jako że przetarg na wykonanie obiektu był dla nas korzystny i pozostały 

niewykorzystane środki z subwencji, uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Infrastruktury na 

przeznaczenie pozostałej kwoty na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 

7409S ul. Witosa w Kozach.  

Na przebudowę ul. Witosa wydatkowano ogółem:   1.013.699,34 zł 

w tym:  środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa    115.442,00 zł 

  środki z budżetu powiatu        391.407,67 zł 

z budżetu gminy Kozy        506.849,67 zł 

Grupa III. To zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

Dofinansowanie uzyskały dwa zadania:  

1) Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica 

Efektem jest rozbudowa drogi na dł.  2,8 km (w tym budowa 1 ronda)  

Ogółem koszt inwestycji wyniósł      9.370.000,00 zł  

i został sfinansowany z następujących źródeł: 

  środki z budżetu państwa     3.000.000,00 zł 

  środki z budżetu powiatu     3.185.000,00 zł 

  pomoc finansowa Gminy Jasienica   3.185.000,00 zł  

2) Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w gminie 

Czechowice-Dziedzice 

Efektem jest rozbudowa drogi na dł.  2,7 km  

Ogółem koszt inwestycji wyniósł      13.480.897,18 zł  

i został sfinansowany z następujących źródeł: 

  środki z budżetu państwa     3.000.000,00 zł 

  środki z budżetu powiatu     5.244.546,95 zł 

  pomoc finans. Gm. Czechowice-Dziedzice   5.236.350,23 zł 
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Grupa IV. to pozostałe inwestycje, remonty i inne zadania drogowe realizowane 

w ciągu dróg powiatowych z budżetu powiatu oraz przy udziale pomocy 

finansowej udzielonej przez Gminy.  

A były to: 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-

Dziedzicach – II etap ok. 0,65km  

Poniesiono wydatki w wysokości:       4.664.797,66 zł  

W tym:   środki z budżetu powiatu    2.332.398,83 zł 

    pomoc. fin. Gm. Czechowice-Dz.  2.332.398,83 zł 

2) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 4428S ul. Ligocka 

w miejscowości Ligota  

Wartość inwestycji ogółem to:        428.329,59 zł  

W tym:  środki z budżetu powiatu     214.164,79 zł 

   pomoc. fin. Gminy Czechowice-Dz.   214.164,80 zł 

3) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4444S i 4471S tj.  

ul. Krakowskiej i ul. Janowickiej w miejscowości Bestwina na rondo  

Na ten cel poniesiono wydatki        1.170.660,40 zł  

W tym:   środki z budżetu powiatu       620.660,40 zł 

    pomoc. fin. Gminy Bestwina      550.000,00 zł 

4) Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1404S  

ul. Wyzwolenia w miejscowości Wilkowice  

Na ten cel wydatkowano         507.710,53 zł  

W tym:    środki z budżetu powiatu    253.855,27 zł 

     pomoc. fin. Gminy Wilkowice   253.855,26 zł  

5) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka – 

Bielsko-Biała w m. Jasienica o dł. 340 mb    

Koszt ogółem        549.278,08 zł 

w tym:    środki budżetu powiat    286.870,08 zł  

    pomoc fin. Gminy Jasienica  262.408,00 zł  

6) Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach na dł. 1,8 km 

realizowana w cyklu 2-letnim - zakończona w styczniu bieżącego roku 

Koszt ogółem        4.373.963,58 zł 

W 2018r uzyskano pomoc finansową Gminy Kozy w wysokości  2.186.981,79 zł 

Powiat poniósł wydatki w wysokości 50% wartości zadania w roku bieżącym.  

7) Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej na dł. 1,8 km - realizowana 

w cyklu 2-letnim - zakończona w styczniu bieżącego roku 

Koszt ogółem        1.917.294,27 zł 

W roku 2018 uzyskaliśmy pomoc fin. Gminy Wilkowice  

 w wysokości – 957.000 zł  

natomiast powiat swoją część wydatkuje w roku 2019. 
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8) Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 4485S ul. Bielskiej w miejscowości Pisarzowice wartość 

zadania: 138.867,00 zł 

     Inwestycja w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu.   

9) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4462S ul. Drzymały 

w miejscowości Czechowice-Dziedzice na długości 118 mb sfinansowany  

w ramach dotacji celowej Gminy Czechowice-Dz. w wysokości 71.833,33 zł, 

10) Zarząd Dróg Powiatowych był także płatnikiem zadania p.n. „Utwardzenie 

strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego 

w Kaniowie – Czechowicach-Dziedzicach” realizowanego przez Powiat Bielski 

na terenach poprzemysłowych, na co wydatkowano środki w łącznej wysokości 

1.011.238,31zł, w tym środki z budżetu powiatu w wysokości 511.238,31 zł oraz 

dotację celową Gminy Czechowice – Dziedzice w kwocie 500.000,00 zł. 

Drogowe dokumentacje techniczne  

 Na potrzeby realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych, mając na 

względzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla planowanych inwestycji, 

zlecono do wykonania dokumentacje techniczne przebudowy/rozbudowy dróg.  

Ogółem na prace projektowe prowadzone w 2018 roku wydatkowano 364.548,17 zł. 

IX.4 Udział Gmin powiatu bielskiego w realizacji zadań na drogach powiatowych  

Na wiele z wyszczególnionych powyżej zadań Gminy naszego powiatu 

przekazały pomoc finansową, w łącznej wysokości 16.694.801,80 zł. 

Dofinansowanie w formie dotacji celowych na wykonanie konkretnych zadań 

inwestycyjnych i remontowych na ciągach dróg powiatowych, uzyskaliśmy od:  

Gminy Kozy     w kwocie 2.693.831,46 zł 

Gminy Czechowice – Dz.   w kwocie 8.381.967,18 zł 

Gminy Wilkowice     w kwocie 1.210.855,26 zł 

Gminy Bestwina     w kwocie    550.000,00 zł 

Gminy Jasienica     w kwocie 3.447.408,00 zł 

Gminy Jaworze     w kwocie    456.000,00 zł  

Ponadto Gminy realizowały także w roku ubiegłym własnym kosztem projekty 

na przebudowy dróg oraz budowy chodników przy naszych drogach. 

Przeprowadzone inwestycje i remonty na drogach powiatowych w 2018 roku 

przyniosły następujący efekt rzeczowy: 

− przebudowane odcinki dróg o łącznej długości 12,2 km i wybudowane  

2 ronda -/ w Rudzicy i w Bestwinie/, na co wydatkowano środki w wysokości  

39.463.978,28 zł,  

− wyremontowane nawierzchnie i odcinkowe nakładki bitumiczne o łącznej 

długości 4,65 km za kwotę 1.570.523,88 zł, 

− budowę 1 mostu, na który wydatkowano 1.346.821,30 zł, 

− przebudowę 2 przepustów – za kwotę 1.024.052,71 zł,  

− wyremontowane i wybudowane chodniki o łącznej długości 9.470 mb, 



str. 84 

 

− przygotowanie inwestycji (dokumentacje) - wydatkowano 364.548,17 zł, 

− wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania (letnie i zimowe) oraz 

naprawę dróg i mostów wraz z utrzymaniem zieleni, odwodnienia, oznakowania,  

i inne za kwotę 5.703.442,90 zł. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wykonanie inwestycji i remontów w 2018 

roku spowodowało poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 16,85 km 

dróg powiatowych co stanowi 5,6 % naszej sieci drogowej. Przeprowadzona pod 

koniec roku wizualna ocena stanu technicznego naszych dróg pokazała, że w stanie 

średnim i dobrym jest już 76% nawierzchni drogowych. Pozostałe 24 % wymaga 

jednak jeszcze poświęcenia wielu sił i nakładów finansowych. 
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X. Promocja, Kultura, Sport i Turystyka 
 

 Zadania w zakresie promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki wykonuje  

w Starostwie Powiatowym Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.  

Realizacja zadań w zakresie promocji, kultury, sportu i turystyki w ramach Strategii 

Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020 obejmuje cel strategiczny I: Rozwój turystyki 

i przedsiębiorczości, w tym cel szczegółowy: Podniesienie atrakcyjności oferty 

turystycznej powiatu oraz cel strategiczny: Rozwój potencjału ludzkiego powiatu w tym 

cel szczegółowy zwiększenie dostępności do kultury i sportu mieszkańców powiatu. 

Na przestrzeni roku 2018 podjęto wiele działań, które służyły realizacji celów 

strategicznych Powiatu.  

X.1 Kultura 

X.1.1 Realizacja zadań w zakresie kultury 

Tym, co w znacznym stopniu definiuje Powiat Bielski zarówno wśród 

mieszkańców jak i w otoczeniu zewnętrznym, jest zakorzenienie w tradycji i kulturze 

różnych regionów, czyli śląska cieszyńskiego, zachodniej małopolski i folklorze górali 

(śląskich i żywieckich). Multikulturowość powiatu oraz przenikanie się poszczególnych 

nurtów kulturowych jest doskonałą bazą do realizowanych działań w zakresie kultury. 

W roku 2018 wydatkowano z budżetu powiatu na ww. cel kwotę 653.445,13 zł (razem 

z realizacją projektu unijnego). 

Działając w oparciu o wymagania i możliwości finansowe budżetu Powiatu Bielskiego 

Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, zorganizowało w 2018 roku 

następujące wydarzenia kulturalne: 

− Noworoczne Spotkanie z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego 

organizowane corocznie, jest jednym z pierwszych wydarzeń, które cieszy się 

zawsze dużym zainteresowaniem w środowisku kulturalnym powiatu. W trakcie tej 

uroczystości uhonorowani zostają animatorzy kultury działający w różnych 

środowiskach, twórcy ludowi, zespoły muzyczne, mecenasi kultury oraz wszystkie 

osoby, które w roku poprzedzającym wniosły szczególny wkład w kultywowanie 

dziedzictwa powiatu bielskiego oraz przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności 

marki - powiatu bielskiego. W roku 2018 wyróżniono 30 animatorów kultury. 

− Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce - i – życie…” - organizowany 

jest z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu bielskiego zaangażowanych 

w rozwój życia kulturalno-edukacyjnego w swoich szkołach poprzez promocję 

piękna literatury i poezji. XX edycja odbyła się 21 marca w Pałacu Czeczów 

w Kozach. 

− Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA – przegląd ten 

organizowany od 19 lat, skierowany jest do zespołów tanecznych, muzycznych 

i teatralnych z placówek kulturalno-oświatowych powiatu bielskiego.  
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W dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Kozach rywalizowało ze sobą 

109 uczestników działających w 8 zespołach teatralnych, 280 wykonawców 

skupionych w 17 zespołach tanecznych, 246 uczestników działających w 13 

zespołach muzycznych. Łącznie udział wzięło 635 uczestników z 38 grup 

artystycznych.  

− 20 – lecie samorządu powiatu bielskiego – podczas uroczystego jubileuszu 

zorganizowanego wspólnie z Biurem Rady, nagrodzono i uhonorowano osoby 

współpracujące przez okres 20 lat z powiatem m.in. radnych powiatowych, Zarząd 

Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 

medalami „XX-lecia Powiatu Bielskiego”. Przewodniczący Rady Powiatu Jan 

Borowski w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny powiatu, proces 

tworzenia samorządu powiatowego, dokonania w dziedzinie gospodarki, służby 

zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, promocji i turystyki, potencjał kulturowy 

i sportowy powiatu, a także skład osobowy kolejnych Zarządów Powiatu oraz I, II, 

III, IV i V kadencji Rad Powiatu. Podczas jubileuszowej uroczystości prezes Zarządu 

Powiatu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn wręczył staroście Andrzejowi 

Płonce za zasługi i dokonania dla samorządu powiatowego prestiżową honorową 

statuetkę ZPP i poinformował o wyróżnieniu go honorowym tytułem „Starosta 20 –

lecia”, nadanym przez Związek Powiatów Polskich. Po wystąpieniach 

zaproszonych gości uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć interesujący 

spektakl muzyczny pn. „ABBA” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku – 

Białej. 

−  „Święto Powiatu Bielskiego” - najważniejsze wydarzenie w kalendarzu imprez 

powiatowych, w ramach którego organizowany jest przegląd potraw regionalnych 

„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, podczas którego członkinie 

trzydziestu siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z gmin Powiatu 

Bielskiego zaprezentowali tradycyjne potraw regionalne w pięciu kategoriach (zupy, 

dania gorące, ciasta i desery, napoje i nalewki, produkt). Potrawy zgłoszone do 

konkursu na najbardziej tradycyjną potrawę w oceniała Komisja Konkursowa. 

Uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymali dyplomy oraz równorzędne 

nagrody rzeczowe. Zwyciezca w każdej kategorii otrzymał wyrzeźbioną przez 

twórcę ludowego statuetkę. Zwyciężyły: w kategorii zup: KGW Janowice za 

orzeźwiający żurek na maślance; w kategorii danie główne: KGW Kobiernice za 

Półmisek weselny: kura z rosołu, bitki wołowe w sosie własnym, potrawka z królika 

z młodymi ziemniakami, ćwikłą z chrzanem i kiszoną kapustą zasmażaną; 

w kategorii produkt: KGW Bystra za „Dziczki z okrasą”, w kategorii ciasta i desery: 

KGW Bielowicko za Kołocz weselny; w kategorii napoje i nalewki: KGW Stara 

Wieś za „Nalewkę zdrowotną”. Przyznano także nagrody specjalne. Biuro ds. 

Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki postanowiło wyróżnić za całokształt 

prezentacji KGW „Zabrzeżanki”. Urząd Gminy w Porąbce nagrodził Zespół 

Regionalny „Jaworze” za „Bigos na winie”. Rejonowy Związek Rolników Kółek 

i Organizacji Rolniczych uhonorował KGW Rybarzowice za wystrój stoiska. 

Nagrodę od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzymało: Koło Emerytów, 
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Rencistów i Inwalidów nr 15 w Szczyrku za „Bogracz”, natomiast nagroda od 

Stowarzyszenia „Region Beskidy” trafiła do: KGW Kozy za „Przepalankę”. Impreza 

ta organizowana jest na terenie jednej z gmin powiatu bielskiego, każdorazowo przy 

współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury. Charakter imprezy sprzyja integracji 

mieszkańców, a także wzmacnia obraz powiatu jako miejsca atrakcyjnego dla 

lokalnej społeczności. Impreza ta ma także wielki wkład w zachowanie 

niematerialnego dziedzictwa powiatu. W 2018 roku wydarzenie to zorganizowano  

w ramach Dni Gminy Porąbka pn. „Będzie się działo”. W części artystycznej 

wystąpiły zespoły regionalne i kapele góralskie z powiatu bielskiego. Gwiazdą 

wieczoru był zespół „Zakopower”.  

− „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” – w 2018 roku po raz kolejny udowadnialiśmy 

turystom wypoczywającym nad polskim morzem jak łatwo przenieść się stamtąd 

wprost w serce Beskidów. To coroczne wydarzenie plenerowe było wspaniałą 

okazją do zaprezentowania bogatej oferty naszej małej ojczyzny wielu 

wczasowiczom, którzy na stoisku informacyjnym zlokalizowanym na usteckiej 

promenadzie mogli zapoznać się z materiałami promocyjnymi powiatu bielskiego. 

Region Beskidów promowali lokalni artyści i grupy folklorystyczne. Wielką gwiazdą 

był zespół Mażoretek „Gracja” ze Starej Wsi. 

− Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – tradycyjnie co 4 lata na terenie 

powiatu bielskiego organizowane są Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, 

które w tym roku odbyły się w Bystrej. Uroczystą, polową Mszę dziękczynną za 

otrzymane plony odprawił ksiądz biskup Roman Pindel ordynariusz diecezji  

bielsko-żywieckiej. Tego typu wydarzenie było okazją do podziękowania za trud, 

wysiłek i ciężką pracę wszystkim rolnikom, hodowcom, producentom żywności, 

sadownikom i pszczelarzom. Po mszy zaprezentowano obrzęd dożynkowy 

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka”. W części artystycznej 

wystąpiły zespoły regionalne z Wilkowic, Zabrzega, Rybarzowic, Starej Wsi, 

Bestwiny oraz kapela góralska ze Szczyrku. Gwiazdą wieczoru był zespól  

„Trebunie - Tutki”. Obchodom dożynkowym towarzyszył konkurs wieńców 

dożynkowych, wystawa rolniczo – ogrodnicza, podsumowanie konkursu na 

najpiękniejsze obejście w gminie Wilkowice oraz kiermasz produktów regionalnych. 

− Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski - 28 września 2018 r. 

w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku – Białej odbyły się uroczyste obchody 

100 –lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej części 

Jacek Kachel – historyk, fotograf, regionalista, dziennikarz, autor wielu publikacji 

historycznych zaprezentował swoją nową książkę pt. „Droga do niepodległości 

mieszkańców powiatu bielskiego”, wydaną na zlecenie bielskiego Starostwa 

Powiatowego. Zorganizowano również wystawę o tym samym tytule, którą można 

było oglądać zarówno podczas uroczystości, jak i przez kilka miesięcy w gminnych 

bibliotekach publicznych. Wystawę przygotowała Książnica Beskidzka we 

współpracy ze wszystkimi bibliotekami w powiecie, jak również mieszkańcami 

naszego powiatu. Program artystyczny uświetnił Chór Akademii Techniczno-



str. 89 

 

Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Zespół Kameralny pod dyrygenturą profesora 

Jana Borowskiego.  

 

− Nagroda Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina – uroczystość wręczenia 

tej nagrody, która została ustanowiona dla podkreślenia zasług i dokonań wybitnego 

działacza pochodzącego z Zabrzega, ks. prałata Józefa Londzina, jest bardzo 

ważnym wydarzeniem kulturalnym i promocyjnym. Już sama nominacja jest 

prestiżowym wyróżnieniem. Gminy wybierają osoby nieprzeciętne i wyjątkowe, 

wyróżniające się w dziedzinie kultury i sztuki, sportu czy turystyki oraz nawiązujące 

swoją pracą i postępowaniem do idei księdza J. Londzina, nastawionej na pomoc 

bliźnim i bezinteresowną pracę społeczną. Dobrą tradycją stało się, że osoba 

nominowana przez samorząd gminny jest również nagradzana na szczeblu 

gminnym. W 2018 roku odbyła się w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej. Do nagrody 

nominowano 10 przedstawicieli gmin powiatu bielskiego. Laureatem został 

Pan Roman Pękala nominowany przez Gminę Porąbka, a całość gali uświetniła 

swym występem Anna Wyszkoni z zespołem. 

 Powiat bielski w ramach swojej działalności organizuje życie kulturalne 

mieszkańców powiatu bielskiego oraz wspiera twórców ludowych, stowarzyszenia 

kulturalne czy Koła Gospodyń Wiejskich m.in. poprzez współorganizację imprez, 

jubileuszy czy tzw. „Dni Gminy”.  

 Wspiera także organizacyjnie, finansowo i promocyjnie imprezy oraz 

wydarzenia o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, 

organizowane przez inne jednostki, ośrodki kultury z gmin powiatu bielskiego, 

stowarzyszenia, czy gminy.  

W roku 2018 w zakresie mecenatu kultury współorganizowano i wspierano 

następujące wydarzenia kulturalne: 

− IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich (zakup 

upominków),  

− wyjazd studyjny dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bielskiego 

do Istebnej (RZRKiOR w Bielsku-Białej), 

− Jubileusz Zespołu Regionalnego Cepelia Fil-Wilamowice (MGOK 

w Wilamowicach), 

− Jubileusz Orkiestry Dętej w Porąbce (GOK w Porąbce),  

− Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (zakup nagród),  

− Miniatury Teatralne w Buczkowicach (zakup nagród), 

− Dni Gminy Porąbka wraz ze Świętem Powiatu Bielskiego (GOK w Porąbce),  

− wyjazd KGW Kobiernice na Festiwal „Śląskie Smaki”,  

− Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku (ROK w Bielsku-Białej),  

− Święto Karpia Polskiego (GOK w Bestwinie),  

− Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Bystrej (GOK „Promyk” w Bystrej), 

− Międzypokoleniowe Spotkania Muzyków w Bestwienie (GOK w Bestwinie),  

− Festiwal Poezji Słowiańskiej (MDK w Czechowicach-Dziedzicach),  
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− Jesienne Dni Książki (GOK w Buczkowicach),  

− Jubileusz Zespołu „Pisarzowianki” (MGOK w Wilamowicach),  

− IV Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy (GOK w Porąbce). 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

przyznano środki w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji 

pozarządowych na następujące zadania:  

1) Konkursy, przeglądy w tym: 

− „Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2017/2018” (powierzenie),  

− „XVIII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek”. 

2) Warsztaty, w tym: 

− Warsztaty artystyczne pt. „Twórczość ubogaca II”,  

− „Zdrowe i twórcze dziecko”. 

3) Koncerty, festiwale, imprezy, wystawy w tym: 

− XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” ,  

− „XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem”,  

− XIV Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych połączony z 15-leciem 

Towarzystwa Miłośników Rudzicy,  

− Festiwal Muzyczny Dla Amatorskich Ognisk Muzycznych, 

4) Recitale, w tym: 

− XXXII Bystrzańskie Recitale Organowe. 

Projekt pn. „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”.  

W latach 2017/2018 uzyskano dofinansowanie i zrealizowano mikroprojekt pn. 

„Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Realizację projektu założono  

w okresie od października 2017 do maja 2018 r. Partnerem projektu ze strony 

słowackiej jest Miasto Namestovo (bez wkładu finansowego). Koszt realizacji projektu 

w roku 2018 wyniósł 129 520,31 zł.  

  Głównym celem projektu było wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych 

i atrakcji kulturowych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego 

pogranicza, wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za 

granicą oraz intensyfikacja działań na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa 

kulturowego.  

W ramach projektu wykonano następujące działania: 

− Konferencja pt. "Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego" – 

październik 2017 r. 

− Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za 

ochronę zabytków z regionu powiatu bielskiego, powiatów ościennych 
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i regionu Orawy, właściciele obiektów zabytkowych. Tematyka poruszana na 

konferencji to m.in. przedstawienie działań na rzecz ochrony zabytków 

i dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego oraz regionu Orawy, zapoznanie  

z nowoczesnymi metodami promocji atrakcji kulturowych poprzez 

e-produkty. 

− Wirtualne wycieczki w wybranych obiektach zabytkowych 

− W ramach tego działania uruchomiono zarówno dla turystów, jak 

i mieszkańców nową stronę internetową www.powiatbielski.wkraj.pl, która zawiera 

wirtualne wycieczki i filmy zrealizowane w 12 wybranych obiektach zabytkowych 

powiatu bielskiego (8 obiektów), Namestova i regionu Orawy (4 obiekty) promujące 

obiekty zabytkowe i ich wnętrza. W ramach promocji umieszczono filmy i oraz 

odnośnik do wirtualnych wycieczek na stronie www.powiat.bielsko.pl. oraz na 200 

szt. nośników USB.  

− Dwie wizyty studyjne po pograniczu polsko-słowackim 

− Dwudniowe wizyty studyjne po stronie polskiej i partnera słowackiego, 

zorganizowane na bazie kulturowych produktów turystycznych oraz zabytków 

przedstawionych w wirtualnych wycieczkach i przewodniku turystycznym. 

− Wydanie przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-

słowackiego” w wersji polsko-słowackiej  

− Wykonanie 500 szt. kart do gry dla dorosłych i 500 sztuk kart do gry dla dzieci 

("Piotruś") . 

− Wspólna promocja powiatu bielskiego oraz Miasta Namestovo i regionu Orawy na 

stoisku regionalnym województwa śląskiego na Międzynarodowych Targach 

Turystyki w Opolu.  

X.1.2 Realizacja zadań biblioteki powiatowej  

Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej wykonywana jest przez Książnicę 

Beskidzką w Bielsku-Białej na podstawie zawartego w dniu 1 lutego 2002 roku 

porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej, a Zarządem Miasta 

Bielska-Białej, który jest organem założycielskim Książnicy Beskidzkiej. W 2018 roku 

na ten cel przeznaczono 170.000,00 złotych - podpisując aneks do ww. porozumienia. 

Do działań realizowanych przez ww. instytucję należą zadania ustawowo przypisane 

powiatowej bibliotece publicznej, a w szczególności: 

− gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 

zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,  

− pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie 

obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie 

bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych 

o charakterze regionalnym,  

− udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 
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− sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe 

i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.  

− współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.  

 

Książnica Beskidzka angażuje się w tworzenie i prawidłowe funkcjonowanie 

stabilnej sieci bibliotek samorządowych w powiecie, wspiera je w zakresie 

merytorycznym, organizacyjnym i prawnym. Organizując różnorodne formy szkoleń 

z wykorzystaniem kadry własnej i wsparciem specjalistów z zewnątrz, przyczynia się 

do rozwoju zawodowego bibliotekarzy.  

Książnica Beskidzka gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne dla 

zaspokajania potrzeb czytelników całego powiatu, gromadząc księgozbiór 

specjalistyczny właściwy lokalnym potrzebom czytelniczym i udostępnia te zbiory 

mieszkańcom całego powiatu. W procesie tym bardzo istotną rolę odgrywa Centrum 

Wiedzy o Regionie. W czytelni ogólnej w gmachu głównym Książnicy usytuowane 

jest stanowisko systemu wirtualnego wypożyczania książek i czasopism „Academica”, 

dającego bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej.  

Z dotacji Powiatu Bielskiego w 2018 roku zakupiono ogółem 2.802 materiałów 

bibliotecznych za kwotę 63.267,90 zł (w tym 893 egz. zbiorów specjalnych o wartości 

19.631,14 zł).  

Przykłady programów realizowanych i współorganizowanych w 2018 roku: 

− „Tydzień Bibliotek” - program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego 

celem jest promocja bibliotek.  

− „Cała Polska Czyta Dzieciom” - ogólnopolska kampania społeczna, w ramach 

której organizowany był m.in.: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.  

− „Dyskusyjne Kluby Książki” - program Instytutu Książki mający na celu 

wykreowanie mody na czytanie poprzez kontakt z wartościową literaturą. 

− „Noc z Andersenem” - międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest 

rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz propagowanie idei 

głośnego czytania. 

− „Jak nie czytam, jak czytam” - akcja czytelnicza organizowana przez miesięcznik 

„Biblioteka w Szkole", polegająca na biciu rekordu jednoczesnego czytania.  

− „Mała książka, wielki człowiek” - pilotażowy projekt skierowany do trzylatków, 

który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. 

− „Narodowe Czytanie” ogólnopolska akcja czytelnicza (8 września 2018 r. czytano 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego). 

− Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Bardzo ważnym, bo wspólnym działaniem, podjętym przez wszystkie biblioteki 

gminie w powiecie było przygotowanie wystawy „Droga do niepodległości 

mieszkańców powiatu bielskiego”, zainicjowana przez Starostę Bielskiego 

i radnych powiatu bielskiego. Wszystkie biblioteki włączyły się w wyszukiwanie 

dokumentów związanych z walką o niepodległość na terenach zawierających się 
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obecnie w granicach powiatu bielskiego w swoich zasobach, pozyskiwały także 

materiały od instytucji lokalnych oraz od czytelników. Zebrane dokumenty przesyłane 

były do Książnicy Beskidzkiej, która przygotowała rocznicową wystawę.  

W 2018 roku wystawa uświetniła powiatowe obchody rocznicowe, 

prezentowana była także w pięciu bibliotekach gminnych (w kolejnych bibliotekach 

eksponowana będzie w 2019 roku). Ponadto w ramach obchodów 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę w bibliotekach powiatu bielskiego miały 

miejsce:  

− spotkania autorskie z Jackiem Kachlem - GBP Jasienica, GBP Buczkowice,  

− wystawa prac Henryka Stanclika „Historia Polski w płaskorzeźbie” - GBP 

Wilkowice,  

− sesja naukowa „Oni walczyli o Polskę” - GBP Bestwina,  

− opracowanie i wydanie folderu jubileuszowego „Kozianie dla Niepodległej. 100-

lecie niepodległości 1918-2018” - GBP Kozy. 

Organizowane przedsięwzięcia: 

− „Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim 2017/2018”.  

Konkurs organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy 

współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w Bielsku-Białej. Do tegorocznej XVIII edycji przystąpiło 18 placówek, 

a podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród wyróżnionym bibliotekom 

powiatu bielskiego odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. 

− „Zajęcia literacko-edukacyjne”  

W zajęciach proponowanych przez różne agendy, uczestniczyli uczniowie szkół 

z terenu powiatu bielskiego, np. dzieci (wraz z rodzicami) z Czechowic-

Dziedzic, Szczyrku, Mazańcowic, Jasienicy, Jaworza i Kóz regularnie spotykają 

się w ramach cyklu „Biblioteka Kocha smyka”. W 2018 roku odbyło się 45 takich 

spotkań. 

− „Zajęcia LEGO WeDo”. 

Nowością w ofercie edukacyjnej Książnicy Beskidzkiej są zajęcia 

wykorzystujące zakupione w 2018 roku zestawy klocków LEGO WeDo, 

w których uczestniczą dzieci z Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości.  

− „Wystawy artystyczne” 

Organizowano wystawy prezentujące twórczość artystów profesjonalnych 

i nieprofesjonalnych z terenu miasta oraz ekspozycje poświęcone sylwetkom 

osób związanych z powiatem bielskim np. wystawa „Ksiądz Arcybiskup Józef 

Bilczewski 1860-1923 — Święty z Wilamowic”. Książnica proponowała także 

użyczenie wystaw bibliotekom w powiecie. Były to ekspozycje ze zbiorów 

własnych np. „Polska w walce o niepodległość' lub wystawa „Irena Sendlerowa”, 

przygotowana z materiałów udostępnionych przez IPN.  

− „Salonik Literacki” i „Piwnica Literacka” 

W ramach Saloniku Literackiego oraz Piwnicy Literackiej działającej w Dziale 

Zbiorów Specjalnych organizowano spotkania autorskie i promocje książek. 
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Swój dorobek literacki prezentowali między innymi Juliusz Wątroba, Zofia 

Ciapała czy Ryszard Grajek. Salonik Literacki to także miejsce, gdzie odbywają 

się wykłady i prelekcje z cyklu Bielskie spotkania z historią najnowszą oraz 

Historyczne czwartki.  

Są to spotkania pasjonatów powojennej historii Polski oraz miłośników historii 

naszego regionu. W omawianym okresie Książnica Beskidzka i rozgłośnia 

„Anioł Beskidów” już po raz dziesiąty zorganizowały wspólnie Maraton Biblijny. 

Prawie 30 lektorów odczytało Księgę Wyjścia. 

− „Festiwal Poezji Słowiańskiej” 

Książnica Beskidzka współorganizowała wraz ze Stowarzyszeniem Autorów 

Polskich oraz włączyła się w organizację spotkania autorskiego z Jackiem 

Pałkiewiczem w GBP w Jasienicy.  

X.1.3 Program opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego 

Obowiązek opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Bielskiego wynika z ustawy o samorządzie powiatowym, która w katalogu zadań 

publicznych o charakterze ponadgminnym wśród obszarów działalności samorządu 

powiatowego wymienia również zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami (art. 4) oraz bezpośrednio z zapisów art. 87 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Działania realizowane w 2018 roku w ramach Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2015-2018 koncentrowały się w kilku 

obszarach:  

Priorytet 1. Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona i Zarządzanie 

− finansowano prace konserwatorskie i remontowe przy obiektach zabytkowych 

będących własnością Powiatu - dotacja Powiatu wyniosła ogółem: 300.000,00 zł 

na Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej (Pawilon nr 5). 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu jako przyjaznego ochronie własnego 

dziedzictwa kulturowego poprzez: 

− GEOPORTAL Powiatu Bielskiego – Mapa atrakcji turystycznych i zabytków, 

− organizację i współorganizację imprez kulturalnych m.in. Przegląd „Kulinarne 

Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne, 

− umieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu, oficjalnym fanpage’u na 

portalu Facebook oraz SITBB dot. wydarzeń w obszarze kultury, 

− publikacje w miesięczniku „Mój Powiat”. 

Priorytet 2. Krajobraz Kulturowy – kształtowanie, pielęgnacja, ekspozycja 

− podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oparte na promocji tradycji 

i dziedzictwa kulturowego (zintegrowany z „Programem rozwoju i promocji 

markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego”) – wydanie publikacji 

związanych z promocją zabytków („Szlakiem kultury pogranicza polsko-

słowackiego”) promocja dziedzictwa kulturowego podczas targów turystycznych, 
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− promowanie i wspieranie lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju 

kultury i ochrony zabytków (udzielanie dotacji - m.in. Zjazd Towarzystw 

Regionalnych, organizacja spotkań prezesów towarzystw regionalnych, utworzenie 

specjalnej zakładki dedykowanej towarzystwom regionalnym, organizacja szkoleń 

dotyczących dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, udzielanie pomocy merytorycznej przy pisaniu wniosków  

i rozliczaniu dotacji). 

 

Priorytet 3. Dziedzictwo Niematerialne – dokumentacja, ochrona, promocja 

− wykorzystanie walorów kulturowych, bogatej tradycji jako czynnika wpływającego 

na rozwój i promocję powiatu – w tym działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne 

i wydawnicze zwiększające zaangażowanie w tematykę ochrony dziedzictwa 

wśród mieszkańców i gości powiatu, 

− realizacja projektu unijnego obejmującego ochronę dziedzictwa niematerialnego. 

Realizacja projektu „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” 

 w 2018 obejmowała działania wpisujące się w Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Bielskiego, w tym: 

− Wydanie przewodnika o atrakcjach kulturowych pogranicza polsko-słowackiego, 

− Realizacja wirtualnych wycieczek i filmów w wybranych 12 obiektach zabytkowych:  

• Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie,  

• Kościół pw. św. Wawrzyńca w Bielowicku, 

• Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Starej Wsi, 

• Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Starszego w Szczyrku, 

• Muzeum Juliana Fałata „Fałatówka” w Bystrej,  

• Kościół św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach, 

• Dawna papiernia habsburska w Czańcu, 

• Pałac Czeczów w Kozach, 

• Muzeum wsi orawskiej, Zuberec – Brestová,  

• Orawska kolej leśna, 

• Zamek Orawski,  

• Hviezdoslavova Gajówka w Oravskej Polhore. 

− Wykonanie gadżetów promocyjno-edukacyjnych tj. 500 szt. kart do gry dla 

dorosłych i 500 sztuk kart do gry dla dzieci ("Piotruś") z wizerunkami obiektów 

zabytkowych i atrakcji kulturowych na rewersie. 

X.2 Turystyka 

 Tym, co w sposób szczególny charakteryzuje powiat bielski to piękno 

krajobrazów i bogactwo atrakcji turystycznych w wielu gminach naszej małej ojczyzny. 

To jedna z ciekawszych propozycji na turystycznej mapie polski niezależnie od pogody 

i pory roku. Stanowi połączenie piękna i kolorytów lokalnych 10 gmin, dlatego tak 

ważna jest promocja turystyki wśród mieszkańców powiatu oraz turystów w Polsce 
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i za granicą. Szczególnie w kontekście modernizacji infrastruktury turystycznej 

w Szczyrku stanowiącej konkurencję dla tego typu ośrodków narciarskich w kraju i za 

granicą.  

  

Jednym z głównych sposobów prezentacji potencjału powiatu szerokiej grupie 

odbiorców jest promocja jego atrakcji turystycznych na targach turystycznych. Ma to 

miejsce wspólnie ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy” w Bielsku-Białej i Śląską 

Organizacją Turystyczną w Katowicach, z którymi w ramach szeroko pojętej 

współpracy powiat bielski prezentuje się na stoisku regionalnym województwa 

śląskiego. Uczestnicy targów otrzymują pakiety materiałów promocyjnych m.in. mapy, 

przewodniki, gadżety promocyjne, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-

Białej. Udział w targach turystycznych umożliwia bezpośredni kontakt z potencjalnymi 

turystami, stąd pracownicy Biura obsługujący stoisko powiatu bielskiego promują 

region dzieląc się zarówno materiałami promocyjnymi, jak i wiedzą dot. oferty 

turystycznej i kulturalnej. W roku 2018 powiat promował się na 8 tego typu 

wydarzeniach, z czego 2 odbywały się za granicą.  

Zagraniczne Targi Turystyczne to:  

− Międzynarodowe Targi Turystyczne „Vakantiebeurs" Utrecht (Holandia, 9-14 

stycznia),  

− Międzynarodowe Targi Turystyczne w Kijowie (Ukraina, 3-5 października).  

Targi odbywające się w Polsce, w których bierze udział Powiat Bielski to:  

− Międzynarodowe Targi Turystyczne ”Tour Salon” – Targi Regionów i Produktów 

Turystycznych w Poznaniu w dniach 9-11 lutego; 

− X Targi Turystyczne MTT we Wrocławiu w dniach 23-25 lutego; 

− Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi w dniach 16-18 

marca; 

− Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB  

w Katowicach w dniach 23-25 marca; 

− 18. Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu w dniach 25-27 maja; 

− Międzynarodowe Targi Turystyczne „World Travel Show 2018” w Nadarzynie 

k/Warszawy, w dniach 19-21 października. 

 Kolejnym z elementów promocji turystyki i naszego regionu jest prowadzenie 

przez pracowników Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki obsługi 

systemu informacji turystycznej miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego SITBB.  

 Powiat bielski realizuje również działania mające na celu propagowanie 

turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie pięknem i bogactwem 

różnorodności krajobrazowej powiatu bielskiego. W 2018 roku Biuro ds. Promocji wraz 

z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Podbeskidzie” 

w Bielsku-Białej, zorganizowało dwa rajdy turystyczne: 
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− XVIII Powiatowy Rajd Górski Szyndzielnia 2018. Meta tego rajdu zlokalizowana 

była w tym roku na terenie Schroniska Górskiego na szczycie Szyndzielni, a szlaki 

prowadzone przez szczyty powiatu obfitowały w wiele pięknych i urokliwych miejsc. 

Podczas imprezy wyłoniono dwie zwycięskie drużyny. Puchar dla najliczniej 

reprezentowanej szkoły odebrali reprezentanci Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Jaworzu. Z kolei puchar dla najliczniej reprezentowanej 

szkoły trafił do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach. 

Najmłodszym uczestnikiem rajdu okazał się 5-letni Stanisław Cenin, który wszedł 

na Szyndzielnię wraz z grupą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach. Ponadto 

zorganizowano prezentacje wokalne piosenek turystycznych oraz konkurs wiedzy 

turystycznej, 

a uczestnikom rozdano atrakcyjne nagrody. W rajdzie udział wzięło 329 osób. 

− XVII Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia”. Meta rajdu zorganizowana 

została na terenie „Chaty Wuja Toma” w Szczyrku-Biłej w okolicy Przełęczy 

Karkoszczonka. Podczas Rajdu trasy powiatu bielskiego przemierzało 465 

uczniów i opiekunów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy rajdu na 

mecie mogli uczestniczyć w konkurencjach sprawnościowych: rzucaniu lotek do 

tarczy, rzucaniu ziemniakiem do koszyka oraz zaprezentować swoje umiejętności 

muzyczne i wokalne. Dużą popularnością cieszyła się także ściana wspinaczkowa 

pod nadzorem ratowników Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Puchar dla najliczniej reprezentowanej szkolnej drużyny w rajdzie 

przypadł Szkole Podstawowej w Kobiernicach. Natomiast puchar dla 

najliczniejszej drużyny uczestniczącej w rajdzie zdobyła drużyna Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Koła Turystycznego „Pionier” w Mazańcowicach. 

Podczas rajdu trzynastu beskidzkich przewodników odebrało pamiątkowe medale 

z okazji 20–lecia powiatu bielskiego oraz wydane z tej okazji publikacje. 

  W 2018 roku w ramach przyznanych środków z powiatu bielskiego odnowiono 

10,0 km górskich szlaków turystycznych, wykonano i postawiono 3 szt. rogaczy, 

dokonano konserwacji 1 szt. rogacza oraz konserwacji 2 szt. kładek drewnianych. 

Ponadto ze środków Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie odnowiono 

63 km szlaków, a ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach 13 

km. Od wielu lat kontroli stanu szlaków dokonują członkowie kadry programowej PTTK 

Oddział „Podbeskidzie” podczas celowych przejść oraz podczas wycieczek i imprez 

turystycznych. Wszystkie zauważone braki i zniszczenia powstałe na skutek prac 

zrębowych w lasach, wiatrołomów, wymiany słupów energetycznych itp. oraz 

dewastacji są usuwane na bieżąco. Dzięki przekazanym dotacjom na ten cel, kilkaset 

tysięcy turystów rocznie z całej Polski, a w szczególności z woj. śląskiego może 

bezpiecznie korzystać z górskich szlaków turystycznych w Beskidach na terenie 

Powiatu Bielskiego. 

Ponadto w ramach w/w konkursu wsparto takie zadania jak:  

− Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa 

górskiego na terenie działania Grupy Beskidzkiej, 
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− „XVIII Powiatowy Rajd Górski Szyndzielnia 2018”, 

− „XVII Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia” Chata Wuja Toma 2018”, 

− „Z mapą w Polskę” (rajd turystyczny dla osób niepełnosprawnych). 

 

X.3 Sport 

 Głównym kierunkiem działań Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu jest 

rozwój sportu dzieci i młodzieży. Systematyczna aktywność ruchowa wśród młodzieży 

jest istotnym czynnikiem stymulującym jej prawidłowy rozwój fizyczny jak i psychiczny 

oraz intelektualny. Należy więc do ważniejszych zadań w strategii wychowania 

młodego pokolenia. 

 Celem działań Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu jest stworzenie 

odpowiednich warunków, aby zachęcić do aktywności fizycznej, jak największą liczbę 

młodych ludzi, a przy okazji „wyłowić” sportowe talenty, które reprezentowałyby 

i promowały nasz powiat w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych.  

 Budżet na kulturę fizyczną na 2018 r. wynosił 234.500 złotych. Aktualnie na 

terenie Powiatu funkcjonuje 97 stowarzyszenia kultury fizycznej w tym 26 

uczniowskich i parafialnych klubów sportowych. Dominujące dyscypliny sportowe to: 

piłka nożna, narciarstwo, judo, kajakarstwo, kajak polo oraz coraz bardziej rozwijająca 

się lekkoatletyka, szachy oraz piłka ręczna. 

 Z satysfakcją odnotowuje się rosnący z roku na rok zasięg sportowej rywalizacji 

dzieci i młodzieży w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej finansowanych 

przez powiat w ramach realizacji zadań publicznych przez Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy, w których w minionym roku szkolnym wzięło udział: 46 szkół podstawowych, 

33 szkoły gimnazjalne i 5 placówek ponadgimnazjalnych. Łącznie 2542 uczniów. To 

naprawdę imponująca liczba uczniów, możemy wręcz mówić o masowości 

uczestników.  

W roku 2018 Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 

zorganizowało szereg imprez sportowych, w tym:  

− Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego Powiatu Bielskiego 

Spotkanie to jest okazją do podsumowania osiągnięć klubów, zawodników, 

trenerów i działaczy sportowych. W 2018 roku wyróżniono i uhonorowano 

nagrodami rzeczowymi 42 zawodników i 17 trenerów. Zawodnicy z Powiatu 

zdobywali medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, promując nasz powiat  

w kraju i za granicą. W roku 2018 dwunastu trenerów oraz działaczy sportowych 

otrzymało specjalne podziękowania za bardzo dobrą współpracę na rzecz 

sportu w powiecie bielskim przez ostatnie 20 lat. Szczególne wyróżnienie 

i nagrodę pieniężna w wysokości 1.600 zł za brązowy medal w Mistrzostwach 

Europy Juniorów w LA otrzymał Jakub Pająk z MKS Czechowice-Dziedzice. 

− Powiatowy Turniej Samorządowców Piłki Nożnej i Siatkowej 

Oba turnieje, po raz kolejny były świetną okazją do zaprezentowania 

umiejętności sportowych oraz integracji pomiędzy pracownikami gmin powiatu 
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bielskiego. Zwycięzcami w piłce nożnej zostali samorządowcy z gminy Porąbka, 

natomiast w piłce siatkowej bezkonkurencyjna była drużyna z Kóz. Udział wzięło 

110 uczestników. 

− XVI Powiatową Ligę Piłki Nożnej „Żaków” 

Powiatowa Liga „Żaków” w halowej piłce nożnej to cykl 5 turniejów, w których 

uczestniczą najlepsze drużyny powiatu w kategorii U-10. W roku 2018 rozegrali 

oni łącznie 50 meczów, a Puchar Starosty Bielskiego odebrali zwycięzcy 

Powiatowej Halowej Ligi Żaków, czyli drużyna GLKS Wilkowice. Udział wzięło 

prawie 80 zawodników. 

− Imprezę sportowo – rekreacyjną „Wszystkie Dzieci Nasze Są”  

Odbywa się już od 5 lat i skierowana jest do dzieci oraz młodzieży z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka. Impreza cieszy się dużym 

zainteresowaniem uczestników. W tym roku uczestnicy zmagali się 

w czwórboju lekkoatletycznym na nowym obiekcie sportowym GOSIRu 

w Wilkowicach. W rywalizacji udział wzięło 5 placówek: Dom Dziecka  

(ul. Pocztowa) z Bielska-Białej, Placówka Opiekuńcza z Bielska-Białej, 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza z Żywca, Dom Dziecka (ul. Lompy)  

z Bielska-Białej oraz Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-

Dziedzicach. Łącznie w konkurencjach sportowych takich jak: bieg na 60 m, 

skok w dal, rzut piłeczką palantową i w turnieju piłki nożnej, udział wzięło 

46 wychowanków, którzy w sposób godny pochwały i zgodnie z zasadami fair-

play bardzo dobrze zaprezentowali się w całości rozgrywek. 

− II Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne „BESKIDY 2018” 

Zawody zorganizowane zostały przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, 

Sportu i Turystyki w dniu 6 września 2018 r. na stadionie lekkoatletycznym 

BBOSiR w Wapienicy. W zmaganiach sportowych udział wzięło ponad 100 

sportowców młodzieżowych z partnerskiego powiatu Rhein-Erft (Niemcy), 

miasta Namestovo (Słowacja), powiatu bielskiego reprezentowanego przez 

zawodników MKS Czechowice-Dziedzice oraz miasta Bielska-Białej 

reprezentowanego przez zawodników KS „Sprint” Bielsko-Biała. Na starcie 

obserwowaliśmy przedstawicieli kategorii wiekowych U-16 (roczniki 2003-

2004), U-18 (roczniki 2001 – 2002) oraz U-20 (1999 - 2000). W klasyfikacji 

drużynowej na pierwszym miejscu uplasowała się wspomniana drużyna 

z powiatu Rhein-Erft (358 pkt), na drugim Powiat Bielski (298 pkt), na trzecim 

miasto Namestovo (160 pkt) i na czwartym miejscu miasto Bielsko-Biała (126 

pkt). Impreza dowiodła o bardzo dobrej współpracy z partnerem niemieckim - 

Powiatem Rhein –Erft, z którego reprezentacja okazała się najlepsza. 

− Powiatową Ligę Szachową. 

Powiatowa Liga Szachowa weszła na stałe w cykliczne imprezy Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej. Liga rozgrywana jest podczas 4 turniejów 

(Porąbka, Kozy, Zabrzeg i Bielsko – Biała), a uczestnikami są dzieci i młodzież 

ze szkół powiatu bielskiego. Turniej finałowy odbywa się tradycyjnie w sali 
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sesyjnej Starostwa z licznymi nagrodami dla uczestników imprezy. W 2018 roku 

w całej lidze udział wzięło niemal 100 młodych uczestników, gdzie każdy z nich 

spędził przy prawie dwadzieścia godzin.  

 

Warto zwrócić uwagę również na bardzo wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży za 2018 r. prowadzone przez Ministerstwo Sportu 

i Turystki, z których wynika, że najlepszymi klubami w Powiecie Bielskim są: 

1) MKS Czechowice –Dziedzice 235,17 pkt 

2) SS-R LZS „Sokół” Szczyrk 160,66 pkt. 

3) LKS „Klimczok” Bystra 157 pkt.  

Wyniki poszczególnych klubów uwzględniane są przy ocenie ofert składanych 

w konkursie na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

W roku 2018 przyznano środki na następujące zadania:  

1) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej 

powiatowym (wsparcie), w tym: 

− Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Juniorów i Młodzików, 

− Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców z okazji 20-lecia 

Powiatu Bielskiego, 

− X Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków w skokach na igelicie, 

− „Międzynarodowe Zawody z okazji Dnia Dziecka w skokach na igelicie – 

Memoriał Tadeusza Pawlusiaka”, 

− Powiatowa Liga Badmintona o Puchar Starosty Bielskiego, 

− Powiatowa Liga Szkolna Judo Dzieci pod patronatem Starosty Bielskiego, 

− Organizacja zawodów „ROLLSKI’ 2018”, 

− Powiatowa Liga Minisiatkówki Dziewcząt. 

2) Organizacja Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej Powiatu 

Bielskiego (powierzenie). 

3) Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, osiągającej znaczące 

wyniki sportowe na szczeblu ponadpowiatowym (wsparcie). Szkolenia 

odbywają się w zakresie dyscyplin sportowych: 

− pływanie, 

− kajak-polo, 

− piłka nożna,  

− lekkoatletyka, 

− tenis stołowy, 

− narciarstwo klasyczne,  

− kajakarstwo,  

− narciarstwo alpejskie, 

− szachy,  

− judo. 
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4) Działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskim 

(wsparcie): 

− Impreza rekreacyjno-sportowa „Osoby niepełnosprawne w akcji”. 

5) Udział w obozach sportowych klubów sportowych prowadzących szkolenie 

dzieci i młodzieży (wsparcie):  

− Obóz sportowy dzieci i młodzieży LKS Czaniec 

− Obóz sportowy w Dźwirzynie (UKS COS „OLIMP” Szczyrk), 

− Obóz sportowy w Słupsku (UKS Olimp Mazańcowice). 

6) Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży (wsparcie):  

− Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży „Siatkówka - sport dla wszystkich”. 

 

W ramach działań podejmowanych na rzecz upowszechniania sportu w powiecie 

bielskim wspierano także imprezy i wydarzenia o zasięgu ponadgminnym poprzez 

zakup nagród, pucharów czy medali. Były to m.in. takie imprezy jak: 

− 36 Mistrzostwa Polski w Łucznictwie,  

− Zawody Piłki Siatkowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,  

− XI Puchar Magurki w biegach narciarskich, 

− XIX Biegu Lipowca,  

− XXIV Memoriał Adama Banaszka w żeglarstwie, 

− Zawody Wędkarskie w ramach ”Święta Karpia”, 

− Memoriał H. Dzidówny OSP, 

− Turniej Piłkarski „BOSKO CUP”, 

− VI Beskidzkie Igrzyska Integracyjne „Wilkowice 2018”, 

− Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

− XVI Międzynarodowe Drużynowe Polski w Tarokach, 

− Wyróżnienia dla zawodników UKS „Victoria” Kozy,  

− Turniej Judo z okazji 20-lecia UKS „Sokół” Pisarzowice, 

− Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP, 

− XVIII Turniej w Tarokach,  

− XIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar NSZZ ”Solidarność”,  

− Impreza sportowo-rekreacyjna „Dzień Dziecka w Siodle” dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

− Finał Ogólnopolski „Czwartaków Lekkoatletycznych”, 

− 60-lecie Klubu Sportowego Międzyrzecze, 

− Wyróżnienie za wybitne wyniki sportowe UKS „OLIMP” Mazańcowice, 

− Spotkanie mikołajkowe integracyjne dla niepełnosprawnych,  

− Otwarcie obiektu sportowego w Rudzicy. 
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X.4 Promocja 

X.4.1 Promocja i polityka informacyjna 

 Celem strategicznym działań promocyjnych powiatu bielskiego jest dynamiczny 

jego rozwój z wykorzystaniem naturalnego potencjału, szans i mocnych stron regionu 

oraz kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu jako powiatu nowoczesnego, 

przyjaznego, otwartego na potrzeby mieszkańców i turystów. Szeroko rozumiana 

promocja jest procesem długoterminowym, służącym budowaniu jedności 

i świadomości mieszkańców oraz kształtowaniu jego tożsamości lokalnej, opierającym 

się na efektywnej współpracy środowisk: gospodarczych, kultury, oświaty, sportu, 

mediów i samorządów gminnych. Wszystkie działania promocyjne przygotowywane są 

każdorazowo z myślą o wewnętrznej i zewnętrznej grupie odbiorców. Budżet 

przeznaczony na zadania w zakresie promocji wyniósł 350 703,97 zł i stanowił  

ok. 0,2 % wydatków z budżetu powiatu.  

W 2018 roku w ramach działań promocyjno-informacyjnych powiatu oraz polityki 

informacyjnej realizowano następujące zadania: 

X.4.2 Współpraca z mediami  

− Bieżące informowanie mediów lokalnych i regionalnych o działaniach Starosty, 

Zarządu Powiatu, pracy Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Bielsku – Białej, 

− Utrzymywanie stałych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami (Kronika 

Beskidzka, Gazeta Beskidzka, Dziennik Zachodni, Głos Ziemi Bielskiej oraz 

portalami internetowymi www.beskidzka24.pl, www.bielsko.biala.pl,  

− Cykliczne audycje „Gość Dnia” z udziałem Starosty Bielskiego na antenie Radia 

Bielsko, archiwizowane i dostępne na stronie internetowej Radia Bielsko, 

− Współpraca z biuletynami samorządowymi gmin powiatu bielskiego oraz miasta 

Bielska-Białej, 

− Współpraca z telewizjami internetowymi (BTV Studio, Beskid News),  

− Współpraca z branżowymi wydawnictwami,  

− Przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania mediów, 

− Monitoring informacji przekazywanych przez media na temat funkcjonowania 

samorządu powiatowego,  

− Bieżąca współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich w zakresie przekazywania 

informacji o inicjatywach ZPP na rzecz powiatowych społeczności lokalnych, 

− Współpraca z rzecznikiem prasowym Komendy Policji i Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku – Białej,  

− Stały kontakt z wydziałami Starostwa Powiatowego, jednostkami organizacyjnymi  

i Powiatowym Zespołem Zarzadzania Kryzysowego w celu sprawnego 

i rzetelnego przekazywania informacji mediom, 

− Włączanie się w regionalne inicjatywy budowania społeczeństwa informacyjnego  

i obywatelskiego.  

http://www.beskidzka24.pl/
http://www.bielsko.biala.pl/
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X.4.3 Wydawanie biuletynu informacyjnego „Mój Powiat” 

 Biuletyn informacyjny powiatu bielskiego ukazuje się od 1998 roku, jest pismem 

bezpłatnym dla mieszkańców, finansowanym i kolportowanym przez Starostwo 

Powiatowe. Biuletyn w nakładzie 8 tysięcy trafia do Urzędów Gmin, bibliotek gminnych, 

Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury i wybranych placówek handlowych. 

Egzemplarze przekazywane są także do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach i Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej.  

Zamieszczany jest także w formie pdf na stronie internetowej Starostwa oraz w formie 

newsletteru przekazywany jest do bibliotek gminnych i stowarzyszeń pozarządowych, 

które wyraziły chęć jego otrzymywania. W ubiegłym roku wydano 9 numerów biuletynu,  

w tym jeden poświęcony 100–leciu niepodległości w odniesieniu do historii 10 gmin 

wchodzących w skład powiatu i organizacji okolicznościowej wystawy „Drogi do 

niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego” oraz 1 podsumowujący pracę i efekty 

działań samorządu powiatowego w kadencji 2014 – 2018. 

X.4.4 Administrowanie i moderowanie stron internetowych: 
www.powiat.bielsko.pl, www.sitbb.pl oraz Facebooka Powiatu Bielskiego.  

Strona internetowa www.powiat.bielsko.pl zawiera najważniejsze informacje 

o powiecie i działalności samorządu powiatowego (Starostwa, Zarządu i Rady 

Powiatu). Informacje są na bieżąco aktualizowane, aktualności to głównie zapowiedzi 

najważniejszych wydarzeń, jak również relacje z e zdjęciami z powiatowych spotkań, 

imprez, konkursów i posiedzeń. Funkcjonuje zakładka: umawianie wizyt, obsługa 

mieszkańca, nieodpłatna pomoc prawna, strefa przedsiębiorcy, Geoportal czy 

organizacje pozarządowe, gdzie na bieżąco przekazywane są informacje 

o działalności towarzystw regionalnych i ich harmonogramie pracy. Jest także 

wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym, ułatwiający klientom przygotowanie się 

do załatwiania urzędowych spraw. Dla celów promocyjnych zamieszczono także film 

promujący atuty i walory powiatu – Wirtualny spacer po powiecie bielskim. Artykuły 

publikowane na samej tylko oficjalnej witrynie Starostwa wynoszą około 400 newsów 

rocznie. Ich poczytność waha się od kilkudziesięciu odsłon do nawet paru tysięcy 

wejść. 

FB jako jeden z portali społecznościowych traktowany jest jako powiatowy 

fanpage i doskonała platforma do wzajemnych kontaktów z mieszkańcami (ze zwrotną 

informacją) oraz efektywny sposób informowania o ważnych wydarzeniach, 

konkursach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.  

X.4.5 Współpraca i kontakty zagraniczne  

  Współpraca międzynarodowa i partnerskie kontakty z zagranicznymi 

samorządami są jednym z kluczowych kierunków rozwoju powiatu, mającym znaczny 

wpływ na budowanie wizerunku, dialogu międzykulturowego, wartości europejskich 

i relacji międzyludzkich. Powiat bielski aktywnie współpracuje z powiatem Kicmań na 

Ukrainie i powiatem Rhein – Erft. Co roku podejmowane są liczne ważne inicjatywy 

służące umacnianiu poczucia odpowiedzialności za Europę, zwiększeniu tolerancjii 
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wzajemnego zrozumienia, poszanowania i propagowania kultury i różnorodności 

językowej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.  

KICMAŃ UKRAINA  

− W dniach 22.01 – 26.01 w ramach partnerstwa gościliśmy delegację z Powiatu 

Kicmań na XIII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie 

Medycznym, podczas których ratownicy z Ukrainy doskonalili swoją wiedzę 

i umiejętności potrzebne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia oraz uczyli się 

zachowań w ekstremalnych wydarzeniach kryzysowych.  

− W terminie 10.07. – 25.07. na terenie powiatu bielskiego przebywała na letnim 

wypoczynku młodzież z powiatu Kicmań i Czerniowców. Młodzież zapoznała się  

z potencjałem i walorami naszego powiatu, w programie pobytu zaplanowano wiele 

wycieczek po regionie, wizytę w Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu oraz spotkanie 

w Starostwie Powiatowym z władzami samorządowymi.  

RHEIN – ERFT NIEMCY  

− W dniach 6.03 – 8.03 delegacja samorządu powiatowego Rhein – Erft przebywała 

na terenie powiatu bielskiego celem przeprowadzenia rozmów 

o kierunkach współpracy, harmonogramie i zakresie przyszłych wspólnych 

projektów realizowanych dla dobra społeczności lokalnych. W ramach spotkania 

odbyła się wizyta studyjna po powiecie bielskim i do Zakopanego – zimowej stolicy 

Polski celem poznania atutów i walorów turystycznych, krajobrazowych, 

przyrodniczych i bogatego dziedzictwa kulturowego naszego powiatu i okolic na 

pograniczu Śląska i Małopolski.  

− W ramach partnerstwa w dniach 5.09 - 7.09 zorganizowano Międzynarodowe 

Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Sprint w Bielaku – Białej, w których udział 

wzięło ponad 100 zawodników. Byli to zawodnicy z partnerskiego powiatu Rhein – 

Erft, z Namestova ze Słowacji oraz 2 drużyny polskie: z powiatu bielskiego 

i miasta Bielska-Białej. W klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu 

uplasowała się drużyna z powiatu Rhein – Erft.  

X.4.6 Współudział w obcych wydarzeniach promocyjnych 

− Ważnym elementem w realizacji działań promocyjnych jest współpraca 

z jednostkami zewnętrznymi – gminami, stowarzyszeniami, szkołami, bibliotekami, 

jednostkami organizacyjnymi powiatu w związku z organizacją jubileuszy, 

konferencji, konkursów o randze powiatowej. 

− Wspieramy także organizacyjnie, finansowo i promocyjnie imprezy i wydarzenia  

o zasięgu ponadgminnym: spotkanie opłatkowe Diecezjalnego Instytutu Akcji 

Katolickiej w Bystrej, Festiwal Snowfest w Szczyrku, IV Paramistrzostwa Pierwszej 

Pomocy w Szczyrku, 25- lecie OSP w Międzyrzeczu Dolnym, IV edycję Manewrów 

Ratowniczych OSP w Hecznarowicach, seminarium dotyczące szkolenia 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Szczyrku i w Hecznarowicach, wyjazd 

młodzieży na Ogólnopolski Konkurs Ligii Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu” 

do Szczecina, jubileusz 10–lecia Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej  
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w Czechowicach – Dziedzicach., VIII Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia  

w Bielsku – Białej, Powiatowe Zawody Sikawek Konnych i Ręcznych  

w Wilkowicach. 

− Ufundowaliśmy nagrody dla młodzieży szkolnej – laureatów konkursów 

o randze powiatowej: „Wielcy Polacy” w Rudzicy, Turniej Wiedzy 

o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej w Jasienicy, konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych,  

− Ufundowaliśmy nagrody rzeczowe dla uczestników XIX Rodzinnego Rajdu 

Powiatowego w Bystrej, Rodzinnego Rajdu w Wilamowicach, zwycięzców 

powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”,  

− Biuro Promocji wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska organizowało konkurs 

„Człowiek i środowisko” w kategoriach prac literackich, plastycznych, 

fotograficznych i multimedialnych dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych z terenu powiatu bielskiego  

X.4.7 Udzielanie patronatów starosty bielskiego nad wydarzeniami 

Patronat Starosty jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane 

przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, 

regionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie powiatu bielskiego lub poza jego 

granicami, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego 

wizerunku powiatu bielskiego lub ma istotne znaczenie dla jego mieszkańców.   

 W 2018 r. Starosta Bielski Andrzej Płonka wyraził zgodę na udzielenie patronatu 

nad następującymi przedsięwzięciami: 

− Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Bystrej, 

− IX Regionalny Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia,  

− IV Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy,  

− Mistrzostwa Powiatu Bielskiego w grę FIFA 2018,  

− Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie,  

− XXIV Ogólnopolska Spartakiada Klubów HDK PCK – Energetyki,  

− Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diececjalny, 

− IV Podbeskidzka Konferencja Medyczna pt. „Senior- znaczy aktywny” – Bielsko-

Biała, 

− Konferencja „Góry dostępne dla wszystkich”,  

− Letnie warsztaty artystyczne „Przygoda z piosenką” oraz warsztaty wokalne 

„Summer mix singing”, 

− Projekt „Śladami Niepodległości”,  

− VIII Gminny Rajd Rowerowy w Wilamowicach, 

− XIX Rodziny Rajd Rowerowy w Bystrej, 

− 75. Tour de Pologne – etap IV, 

− I Konkurs „Wzorowa Gmina i „Wzorowa Firma” ‘2018, 
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− V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dyspozytor Medyczny w systemie SWD 

PRM”,  

− XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” , 

− Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Łodygowicach,  

− VI Beskidzkie Igrzyska Integracyjne,  

− VIII Regionalna Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Zabawy naszych 

przodków”,  

− Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,  

− Obchody jubileuszu 20-lecia UKS im. PTG Sokół w Pisarzowicach, 

− VIII Targi Edukacyjne Powiatu Bielskiego, 

Informacja o udzielonym patronacie ukazywała się we wszystkich komunikatach 

prasowych dotyczących ww. przedsięwzięć. Relacje z wydarzeń pojawiały się na 

stronie internetowej powiatu bielskiego, fanpage’u na portalu Facebook lub 

w Magazynie Samorządowym „Mój powiat”. Większości imprez towarzyszył baner 

z logo powiatu bielskiego.  

X.4.8 Wydawnictwa promocyjne 

 Biuro ds. Promocji Powiatu zrealizowało w 2018 r. poprzez opracowanie 

merytoryczno-edytorskie następujące wydawnictwa: 

− Przewodnik turystyczny "Szlakiem kultury polsko-słowackiego pogranicza” 

(wydany w ramach mikroprojektu pn. „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-

słowackiego pogranicza”, 

− Album "20 lat powiatu bielskiego", 

− Broszura promocyjna – wersja jęz. angielski/ukraiński, 

− Broszura informacyjna – wersja jęz. niemiecki/francuski,  

− Broszura promocyjna – wersja jęz. holendersko-łotewska, 

− Książka "Droga do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego”. 

 

Ponadto, dokonano zakupu następujących pozycji książkowych: 

− "Pamiętniki Jaworzan", 

− Album "Bielsko-Biała i Beskidy",  

− "Beskidy i Tatry", 

− Mapa „zrywka” „Beskidy i Śląsk Cieszyński”, 

− Książka „Wiara i wierność. Wkład Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914-

1918”, 

− Kalendarze wieloplanszowe „Bielsko-Biała”, 

− Kalendarze planszowe pt. „Pejzaże beskidzkie”. 

X.4.9 Udział w rankingach 

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin 2018, 

organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Powiat Bielski znalazł się 

w czołówce najlepszych powiatów polskich i może poszczycić się IV miejscem w skali 
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kraju wśród powiatów o liczbie mieszkańców powyżej 120 tysięcy. Jest to zarazem 

najlepszy wynik w tej kategorii w województwie śląskim. Powiat bielski może przez cały 

bieżący rok posługiwać się prestiżowym tytułem „Laureat Rankingu Powiatów 2018”. 

Uroczysta gala wręczenia statuetek dla zwycięskich samorządów odbyła się podczas 

XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie w dniu 3 kwietnia 2019 r.  

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów 

Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich 

samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jego celem głównym jest wyłonienie 

i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, ich promocja, a także integracja 

mieszkańców i środowisk samorządowych. Ranking jest jedynym w Polsce tego 

rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. 

Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "Dobry Polski 

Samorząd". Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek 

samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. 

mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; 

gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według 

wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania 

proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca 

oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa 

informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 

promocja rozwiązań eko-energetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa 

i międzynarodowa; działania promocyjne. 

X.4.10 Działania w ramach promocji gospodarczej w 2018 r. 

Promocja gospodarcza stanowi ważny element w tworzeniu wizji samorządu 

wspierającego lokalny przemysł. Działania promocyjne obejmujące promocję 

gospodarczą przyczyniają się do zbudowania pozytywnego wizerunku powiatu dla 

potencjalnych inwestorów. 

Powiat bielski realizuje założenia promocji gospodarczej poprzez utworzenie na 

swojej stronie internetowej zakładki, w której znaleźć można dane teleadresowe firm 

działających na terenie powiatu bielskiego, a także informacje o aktualnych 

konkursach, dotacjach oraz szkoleniach etc. dla właścicieli firm. Powiat realizuje także 

cykl prezentacji wiodących przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu 

bielskiego, które prezentowane są w biuletynie samorządowym „Mój Powiat”. Każdy 

kolejny numer gazety poświęcony jest innej firmie.  

 W 2018 r. odbyła się IX edycja prestiżowego Konkursu FIRMA ROKU 2018 pod 

hasłem: „Samorządy - Przedsiębiorcom”. Głównym celem konkursu jest wybór 

szczególnie aktywnych, dynamicznych przedsiębiorstw, funkcjonujących w regionie 

oraz uhonorowanie ich statuetką Dedala w formie rzeźby, której autorem jest bielska 

artystka Lidia Sztwiertnia. Tradycyjnie, wśród jego organizatorów znajduje się: 
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Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Regionalna 

Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Kapitułę konkursową podczas ostatniej 

edycji konkursu tworzyli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Prezydent Miasta Bielska-

Białej Jacek Krywult oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu Janusz 

Targosz. Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur, podjęli decyzję 

o przyznaniu nagrody w kategoriach: FIRMA ROKU 2018 Ziemi Bielskiej, FIRMA 

ROKU 2018 Miasta Bielska-Białej oraz nagrodę specjalną - Złotego Dedala, dla 

najlepszej firmy subregionu południowego. Uroczysta Gala Finałowa podczas której 

ogłoszono wyniki plebiscytu miała miejsce dnia 16 października 2018 r. w Teatrze 

Polskim w Bielsku-Białej.  

 Zaszczytny tytuł FIRMA ROKU 2018 Ziemi Bielskiej otrzymała Firma 

EkaMedica z Kóz, która funkcjonuje na rynku od 2001 r. i zajmuje się produkcją oraz 

dystrybucją naturalnych suplementów diety w formie soków, kapsułek, olejów, olejków 

i kosmetyków w myśl hasła przewodniego „Naturalnie Znaczy Zdrowo”. Nagroda 

specjalna, czyli „Złoty Dedal” trafił do firmy PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. 

z Rybarzowic – jednego z liderów wśród polskich i zagranicznych producentów 

szerokiej gamy artykułów z branży tworzyw sztucznych do domu i ogrodu. Wyróżnienia 

te stanowią podziękowanie za ich codzienną pracę i wkład w rozwój środowiska 

gospodarczego regionu. Zwieńczeniem konkursu jest publikacja artykułów 

promocyjnych o zwycięskich przedsiębiorstwach w magazynie Mój Powiat. 
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XI. Geodezja i kartografia 
 

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są w Starostwie 

Powiatowym przez Wydział Geodezyjno-Kartograficzny oraz przez Urząd Miejski  

w Czechowicach-Dziedzicach – dla obszaru tej gminy. 

Realizacja ww. zadań wpisana jest w ,,Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 

2020 roku” w ramach celu strategicznego III: Rozwój potencjału ludzkiego powiatu  

w tym celu szczegółowego: zwiększenie efektywności działania jednostek 

administracji samorządowej. Podejmowane działania w roku 2018 służyły realizacji 

ww. celów. 

W ewidencji gruntów i budynków dla całego Powiatu zarejestrowanych jest 

186.305 działek ewidencyjnych, 78,733 budynków i 8.313 lokali. Grunty rolne stanowią 

55% powierzchni Powiatu, grunty leśne – 29%, grunty zabudowane i zurbanizowane 

(w tym drogi) – 14%, grunty pod wodami – 1,5%, grunty pozostałe stanowią 0,5%. Dla 

obszaru całego Powiatu prowadzona jest mapa ewidencyjna i zasadnicza w wersji 

cyfrowej. 

Na terenie Powiatu znajdują się 3963 punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej 

podlegającej prawnej ochronie. Punkty te pozwalają wykonywać pomiary geodezyjne 

z wymaganą dokładnością. Ochrona tych punktów i ich bieżące utrzymanie w dobrym 

stanie technicznym należy do zadań starosty, które to zadanie jest realizowane na 

bieżąco we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych i Urzędami Gmin. 

Obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym 

w Bielsku-Białej w 2018 r. obrazują statystyki ilości spraw: 

− zarejestrowano 9.794 zmiany w ewidencji gruntów i budynków,  

− skontrolowano i przyjęto do zasobu 4.714 operatów geodezyjnych,  

− uzgodniono 483 projektów sieci uzbrojenia terenu, 

− udostępniono 20.582 wypisów z rejestru, map i innych dokumentów, 

− wydano 142 decyzji administracyjnych. 

Łącznie jest to ok.36 tysięcy przetworzonych dokumentów i załatwionych spraw. 

Do popularyzacji zasobów mapowych w Internecie oraz powszechnego ich 

wykorzystywania przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników urzędów 

gmin przyczynia się System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego administrowany 

przez pracowników Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego oraz Biura Obsługi 

Informatycznej. Monitoring strony internetowej www.geoportal.powiat.bielsko.pl 

pokazuje, że średnio dziennie korzysta z tej formy informacji 300 klientów.  

Pokazuje to, że nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy oczekują upublicznienia 

danych w sieci Internet i coraz większego dostępu do e-usług. Odpowiadając na te 

potrzeby pracownicy Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego wraz z pracownikami 

Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Biura Zamówień 

Publicznych zaangażowani są w projekt, w którym Powiat Bielski jako lider grupy 
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samorządów: powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, miasta Bielska-Białej, 

Czechowice-Dziedzice, Cieszyn i Województwa Śląskiego prowadzi i koordynuje 

realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 

wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego 

województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wartość całego projektu stanowi kwota 40.115.680 zł, w tym kwota dofinansowania 

wynosi 34.098.328 zł. W ramach tych środków Powiatowi bielskiemu przypada kwota 

6.810.680 zł, w tym dofinansowanie 5.789.078 zł. Cały projekt realizowany jest w 

latach 2016 – 2020. W efekcie tych działań mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli 

załatwiać sprawy urzędowe, w szczególności zakupy map i dokumentów 

geodezyjnych, przez Internet. Mapy te będą w pełni elektroniczne i lepszej jakości. 

Usługi internetowe dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych oraz dostępne na 

urządzeniach mobilnych.  

Po raz pierwszy od 50-ciu lat cały subregion południowy województwa śląskiego 

będzie posiadał aktualną mapę topograficzną w skali 1:10 000. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



str. 113 

 

XII. Gospodarka nieruchomościami 
 

Zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami realizuje w Starostwie 

Powiatowym Wydział Gospodarki Mieniem. 

XII.1 Stan mienia Powiatu Bielskiego 

Stan mienia Powiatu Bielskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się 

następująco: 

1) 97,7485 ha gruntów w tym:  

− 76,2841 ha – zajęte pod drogi  

− 7,5996 ha – służba zdrowia, 

2) budynki o powierzchni użytkowej 48.184,98 m2, z tego: 

− 23.089,66 m2 – w dyspozycji jednostek powiatowych 

− 9.199,12 m2 – w bezpośredniej dyspozycji Starostwa Powiatowego,  

− 15.896,20 m2 - budynki służby zdrowia, 

3) 5 akcji ARR S.A. w Bielsku-Białej co stanowi 0,01 % wszystkich akcji (1 akcja = 

100,00 zł) o łącznej wartości 500,00 zł, 

4) 1 017 udziałów (1 udział = 500,00 zł) o łącznej wartości 508.500,00 zł w Bielskim 

Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. 

w Kaniowie, co stanowi 7,3 % wszystkich udziałów, 

5) 186 udziałów (1 udział = 778,00 zł) o łącznej wartości 144.708,00 zł w Śląskim 

Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. 

w Czechowicach-Dziedzicach, co stanowi 0,91 % wszystkich udziałów, 

6) grunt oddany w użytkowanie wieczyste przez Powiat Bielski na rzecz osób 

fizycznych: 0,4215 ha, (w dniu 01.01.2019 r. grunt stał się własnością osób 

fizycznych), 

7) prawo użytkowania wieczystego (użytkowanie wieczyste Powiatu Bielskiego, 

własność Skarbu Państwa) – łączna pow. 2,4616 ha. 

XII.2 Działania w zakresie gospodarki nieruchomościami. 

XII.2.1 Powiat Bielski 

Powiat Bielski: 

− według stanu na 31.12.2018 r. wypłacił kwotę w łącznej wysokości 2.672.031,99 zł 

z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, przejęte  

w trybie spec ustawy drogowej i na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (w 2018 r. odpowiednio 120.923,41 zł i 221.811,00 zł), 

− w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r: 

• w wyniku naszych starań sprowadzających się do zgromadzenia dokumentów 

powstałych na skutek zleconych prac geodezyjnych, będących efektem 
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„poszukiwań” w archiwach sądów rejonowych, w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej, uzyskał potwierdzenie własności 14,6585 ha nieruchomości 

zajętych pod drogi powiatowe w drodze 80 decyzji Wojewody Śląskiego,  

• stał się właścicielem 23 działek zajętych pod drogi powiatowe na skutek decyzji 

wójtów/burmistrzów wydanych na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz 19 działek w trybie spec ustawy drogowej, 

• dokonał zakupu od osób fizycznych nieruchomości za łączną kwotę  

16.437,00 zł brutto z przeznaczeniem na inwestycje drogowe pn.: „Budowa 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4447S”, „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach”, „Przebudowa drogi powiatowej 

4412S ul. Fałata wraz z budową parkingu w Bystrej” oraz przyjął darowiznę 

nieruchomości od Gminy Porąbka z przeznaczeniem na realizację celu 

publicznego związanego z infrastrukturą drogową Powiatu Bielskiego, 

• sprzedał w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Bielsku-Białej,  

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, za cenę 36.900,00 zł brutto, 

• dokonał darowizny na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  

z siedzibą w Bielsku-Białej 476.800 akcji PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach o wartości nominalnej 10,00 zł każda  

i łącznej wartości nominalnej 4.768.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego Spółki. 

XII.2.2 Skarb Państwa - Starosta Bielski  

Starosta Bielski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej reprezentujący 

Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami: 

− według stanu na 31.12.2018 r., w zakresie odszkodowań za nieruchomości zajęte 

pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) 

w drodze decyzji administracyjnych wydanych w trybie art. 73 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustalił wysokość 

odszkodowań, które przysługują osobom uprawnionym, na łączną kwotę 

9.638.867,65 zł, z tym że za grunty zajęte pod drogi gminne odszkodowania 

wypłacają gminy a za pozostałe Skarb Państwa – Starosta Bielski (łącznie na 

31.12.2018 r. Skarb Państwa - Starosta Bielski wypłacił kwotę 4.199.727,14 zł; 

w 2018 r. kwotę 399.842,20 zł), 

− w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:  

• w wyniku aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 

Państwa dokonanych w 2018 r. wypowiedział z urzędu użytkownikom 

wieczystym wysokość dotychczasowych rocznych opłat w odniesieniu do 

37,1629 ha gruntu. Wartość nieruchomości sprzed aktualizacji w wysokości 

4.098.360,42 zł wzrosła do 14.882.565,82 zł. Konsekwencją tego jest zmiana 

wysokości rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W miejsce opłat  
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w łącznej wysokości 122.950,53 zł Starosta Bielski zaproponował opłatę 

użytkownikom wieczystym w łącznej wysokości 446.476,96 zł (25% opłat  

z tytułu użytkowania wieczystego wpływa do budżetu Powiatu Bielskiego), 

• w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oddał 

w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w Warszawie nieruchomości 

Skarbu Państwa położone w Czechowicach-Dziedzicach, o łącznej pow. 

4,1839 ha, 

• dokonał darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości 

położonej w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej,  

• rozpatrzył 108 wniosków o udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa lub 

Powiatu Bielskiego na cele inwestycyjne oraz związanych z wycinką drzew  

w formie umów cywilnych lub decyzji administracyjnych. 
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XIII. Ochrona Środowiska 
 

Zadania w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony 

przyrody, rybactwa śródlądowego, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

łowiectwa, gospodarki odpadami, geologii i rolnictwa wykonuje w Starostwie 

Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Realizacja wymienionych zadań wpisana jest w ,,Strategii Rozwoju Powiatu 

Bielskiego do 2020 roku” w ramach celu strategicznego II: Poprawa jakości środowiska 

naturalnego w tym celów szczegółowych: poprawa stanu czystości gleby, poprawa 

stanu czystości powietrza oraz poprawa stanu czystości i zagospodarowania wód. 

Wszystkie podejmowane działania w roku 2018 służyły realizacji ww. celów. 

XIII.1 Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska 

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska projekty gminnych programów 

ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. 

W 2018 r. zaopiniowano projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na 

lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz projekt Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025. 

Gminy zobowiązane są wykonywać program ochrony środowiska jako dokument 

uzupełniający lokalną politykę rozwoju oraz dostosowywać jego założenia do strategii 

rozwoju, w tym do programów operacyjnych w skali województwa i kraju.  

XIII.2 Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego” wraz 

z raportem z wykonania POŚ 

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego”, jako 

dokument planistyczny, określa przede wszystkim kierunki działań, które należy podjąć 

lub kontynuować na terenie powiatu bielskiego dla ochrony środowiska zgodnie 

z priorytetami wskazanymi w Polityce Ekologicznej Państwa. Obowiązek sporządzenia 

dokumentu wynika z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Co 

dwa lata sporządzane są raporty z wykonania powiatowych programów ochrony 

środowiska, które następnie są przedstawiane Radzie Powiatu.  

W 2018 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła: 

- Uchwałą Nr V/50/313/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. aktualizację „Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego”; 

- Uchwałą Nr V/50/312/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. raport z realizacji „Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2013-2015”.  

Na sporządzenie powyższych opracowań przeznaczono 14.944,50 zł.  

W 2018 r. zlecono również wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2016-2017, który został przyjęty początkiem 

2019 r. Na ten cel przeznaczono 6.150,00 zł. 



str. 118 

 

XIII.3 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 

Finansowanie ochrony środowiska z budżetu powiatu realizowane jest ze 

środków pochodzących z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. Zarząd Powiatu przy merytorycznym wsparciu tut. Wydziału przyznał 

dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska dla 16 Ochotniczych Straży Pożarnych 

z powiatu bielskiego na łączną kwotę 149.000, 00 zł. 

W roku 2018 Starosta Bielski wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza oraz pozwolenia na emisję hałasu. Łącznie wydano 8 pozwoleń, 1 zmianę 

pozwolenia oraz na wniosek Strony wygaszono 1 pozwolenie. W związku z wydanymi 

pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przeanalizowano 

74 zgłoszone analizy z wykonanych pomiarów oraz z bilansów materiałowych. W 2018 

roku zostało wydanych 5 pozwoleń ustalających dopuszczalny poziom hałasu 

emitowanego do środowiska oraz przeanalizowano 8 zgłoszonych analiz z wykonania 

pomiarów hałasu. W przypadku wyszczególnionych enumeratywnie instalacji, Starosta 

Bielski wydaje tzw. pozwolenia zintegrowane. W roku 2018 zostały wydane dwie 

zmiany dla istniejących pozwoleń zintegrowanych, a także nakazano dokonania 

analizy jednego pozwolenia zintegrowanego. Przeprowadzono również oceny 

oddziaływania nowej inwestycji na środowisko realizowanej na terenie zakładu 

posiadającego pozwolenie zintegrowane. Przyjęto 25 zgłoszeń stacji bazowych 

telefonii komórkowej, 33 nieistotne zmiany zgłoszeń stacji bazowych, a także 

7 zgłoszeń instalacji innych niż stacje bazowe. 

Działając również na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawie 

o odpadach Starosta Bielski wydaje: 

− pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  

− pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie 

odpadów, 

− zezwolenia na zbieranie odpadów, 

− zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

− zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

 a także do dnia 23.01.2018 r. wydawał zezwolenia na transport odpadów. 

Podmioty gospodarcze, które wytwarzają odpady w związku z eksploatacją 

instalacji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, są obowiązane 

do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeśli odpady są wytwarzane  

w związku z eksploatacją instalacji, gdy wytwórca odpadów wytwarza: powyżej 1 Mg 

odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż 

niebezpieczne rocznie. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, może uwzględniać 

zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów. W 2018 r. Starosta Bielski wydał 2 decyzje 

udzielające pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  

Natomiast obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, dotyczy 

posiadaczy odpadów, którzy prowadzą działania w zakresie czasowego gromadzenia 

odpadów, na terenie danej nieruchomości, przed ich dalszym transportem do miejsc 

przetwarzania tych odpadów. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 
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dotyczy posiadaczy odpadów, którzy prowadzą działania w zakresie przetwarzania 

(odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów. Wnioskodawca może wystąpić o objęcie 

swojej działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, jednym 

zezwoleniem.  

W 2018 r. Starosta Bielski wydał:  

− w zakresie zbierania odpadów: 5 decyzji zezwalających na zbieranie odpadów  

(w tym 1 w ramach Prowadzenia Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów)  

i 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji; 

− w zakresie przetwarzania odpadów: 2 decyzje zezwalające na przetwarzanie 

odpadów, 1 decyzję orzekającą odmówić wydania decyzji, 1 decyzję umarzającą 

postępowania w sprawie zmiany decyzji, a także 1 decyzję stwierdzającą 

wygaśnięcie decyzji; 

− w zakresie transportu odpadów: 1 decyzję zezwalającą na transport odpadów 

i 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie zmiany decyzji. 

Na podstawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych dokonano przyjęcia informacji o przekazaniu sprawozdań do KOBiZE 

(Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami), przyjęto informację 

związaną z derogacją ciepłowniczą, informację o braku obowiązku sporządzaniu 

raportu zmian w metodyce raportowania, zweryfikowano jeden raport o wielkości emisji 

oraz przyjęto wniosek o zmianę pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych. 

W 2018 r. Starosta Bielski wydał 412 decyzji zezwalających na wyłączenie 

gruntów z produkcji rolniczej, które są wydawane na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych 

z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas: I, II, III, IIIa i IIIb 

oraz pochodzenia organicznego, zaliczonych do klas: IV, IVa, IVb, V i VI, a także 

innych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 tej ustawy, może nastąpić po wydaniu 

decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Wydanie takiej decyzji następuje przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie 

gruntów z produkcji rolniczej jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. 

Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Jednak 

obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele 

budownictwa mieszkaniowego (do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego 

oraz do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego). 

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych może nastąpić jedynie wtedy, gdy grunty te 

przeznaczone są w planie gminy na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto Starosta 

wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. W 2018 r. 

wydano 1 decyzję o zakończeniu rekultywacji gruntów oraz przeprowadzono 1 kontrolę 

wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polegającą na sprawdzeniu co najmniej 

raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych 

gruntów.  

W myśl ustawy o rybactwie śródlądowym starosta wydaje karty wędkarskie. 

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do 

takiego połowu zwany „kartą wędkarską”. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej 
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są zwolnione osoby do lat 14 (mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod 

opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę) oraz cudzoziemcy czasowo 

przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kartę wędkarską wydaje 

starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która 

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony 

i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Sprzęt pływający służący do połowu ryb 

podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji. Rejestracji sprzętu pływającego na 

wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla jego miejsca zamieszkania 

lub siedziby posiadacza tego sprzętu. Starosta Bielski w 2018 r. wydał 145 kart 

wędkarskich i dokonał 26 rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.  

Posiadacz żywych zwierząt, które objęte są ograniczeniem lub kontrolą handlu 

jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Zgodnie z ustawą o ochronie 

przyrody Starosta Bielski wydał 49 zaświadczeń o wpisie do rejestru takich zwierząt 

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.  

Starosta wydaje również zezwolenia na usunięcie drzew z terenów własności 

gmin. Najczęściej przyczyną usuwania drzew jest ich zły stan zdrowotny, zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia lub realizacja inwestycji przez gminy. W roku 2018 

wydano ogółem 193 decyzji zezwalających na usuwanie drzew z terenów własności 

gmin powiatu bielskiego w tym decyzje zmieniające. Zezwolenia dla PKP na usuwanie 

drzew rosnących w odległości do 15 m od osi skrajnego toru wydawane są na 

podstawie ustawy o transporcie kolejowym. W roku 2018 wydano ogółem 7 decyzji 

zezwalających na usuwanie drzew z terenów własności PKP i decyzji zmieniających. 

Ponadto prowadzony jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności 

Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o lasach. Starosta Bielski zawarł porozumienia 

z Nadleśnictwami w Bielsku-Białej i Andrychowie, które na mocy tych dokumentów 

pełnią bezpośredni nadzór nad lasami. Dotyczy to powierzchni ok. 3000 ha lasów. 

Koszt ponoszony przez Powiat z tego tytułu to 83.822,00 zł. Pracownicy tut. Wydziału 

corocznie dokonują kontroli tych jednostek pod kątem realizacji powierzonych zadań. 

Realizacja zadań przez właścicieli lasów powinna być realizowana na podstawie 

uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te 

dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych zleca i finansuje Starosta 

Bielski. Finalizuje również inwentaryzację stanu lasów, dla gruntów o pow. mniejszej 

niż 10 ha. W roku 2018 wykonano plany dla 782 ha lasów położonych na terenie gmin: 

Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilkowice - wsie Meszna 

i Bystra oraz inwentaryzację stanu lasów gminnych o powierzchni 7 ha za kwotę 

49.314,00 zł. W ramach realizacji ustawy dokonuje się oględzin terenu celem zmiany 

klasyfikacji użytków leśnych. Takich spraw w roku 2018 załatwiono 10. 

 W przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, konieczne jest przedstawienie do 

notariusza zaświadczenia stwierdzającego objęcie lub też nie objęcie danej 

nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa 

w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Zgodnie z ustawą o lasach prawo pierwokupu i prawo 

wykupu gruntu spełniającego ww. wymagania przysługuje Państwowemu 
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Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. W 2018 roku wydano 2025 takich 

zaświadczeń. 

Działając w oparciu na ustawie Prawo łowieckie na terenie powiatu funkcjonują 

koła łowieckie polne, dla których Starosta ustala czynsze dzierżawne. Takich kół na 

terenie powiatu jest 7 i są to: Koło Łowieckie „Knieja” Pisarzowice, Koło Łowieckie 

„Bażant” Bestwina, Koło Łowieckie „Knieja” w Zabrzegu, Koło Łowieckie „Żbik” 

w Dankowicach, Koło Łowieckie „Hubertus” w Międzyrzeczu, Koło Łowieckie 

„Ślepowron” w Rudnicy, Koło Łowieckie „Bielsko” w Bielsku - Białej. W roku 2018 

ustalono dla tych kół czynsz w wysokości 6.832,83 zł. Po wpłaceniu czynszu jest on 

rozdzielany pomiędzy właściwe terytorialnie gminy i nadleśnictwa. Mieszkańcy 

powiatu mogą składać oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na ich gruncie. 

Zasadę tę wprowadzono w 2018 roku i przyjęto 2 takie oświadczenia.  

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga 

zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub 

utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę 

lub utrzymywać takiego psa. W roku 2018 wydano 1 zezwolenie na utrzymanie 

mieszańca charta. 

Na mocy ustawy Prawo wodne Starosta Bielski prowadzi nadzór nad spółkami 

wodnymi melioracyjnymi i wodociągowymi. Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje 

15 spółek wodnych, w tym 5 wodociągowych tzn. zaopatrujących w wodę swoich 

członków. Są to spółki w Wilkowicach, Mesznej, Bystrej, Godziszce i Rudzicy oraz 10 

spółek melioracyjnych działających w Czechowicach-Dziedzicach, Bestwinie, 

Buczkowicach, Czańcu (na 1 działce), Jasienicy, Kozach, Wilamowicach, 

Wilkowicach, a także 2 spółki powołane do eksploatacji Młynówki Międzyrzecko-

Ligockiej i Młynówki Czanieckiej na terenie Gminy Porąbka. Przedstawiciel Powiatu 

bierze udział w walnych zebraniach spółek. Ponadto Powiat przyjmuje interwencje 

i uwagi dotyczące ich działalności, zatwierdza statuty spółek i ich zmiany. W roku 2018 

zatwierdzono 1 statut spółki i 1 zmianę statutu. Z tytułu wykonania melioracji gruntów 

ściągane są należności. Obecnie Powiat posiada ok. 40 zobowiązanych do uiszczenia 

opłat na łączną kwotę ok. 10.000 zł rocznie, jednak ilość ta maleje z roku na rok. 

Ponadto do zadań Starosty należy wydawanie decyzji stwierdzającej przejście gruntów 

pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa 

do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. W 2018 roku Starosta Bielski wydał 1 taką 

decyzję.  

W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - starosta jako 

organ właściwy w sprawie ochrony gruntów rolnych uzgadnia projekt decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu 

zagospodarowania przestrzennego, a także uzgadnia projekt decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania. W 2018 r. do Starosty Bielskiego wpłynęło 60 takich 

wniosków. 

Ponadto prowadzony jest publiczny wykaz, w którym zamieszczane są dane  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie 

z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

W 2018 r. Starosta Bielski w publicznym wykazie umieścił 395 ww. danych. Opierając 

się na ww. ustawie w 2018 roku 24 podmiotom udzielono informacji dot. środowiska  

i jego ochrony. 

Ponadto w IV kwartale 2018 r. odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu 

Ekologicznego „Człowiek a środowisko” dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, którego głównym celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej - 

życia w czystym środowisku naturalnym. Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się 

w 4 kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej i multimedialnej. Pomysłodawcą 

konkursu jest Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu. Na atrakcyjne 

nagrody i upominki dla uczestników konkursu przeznaczono ok. 3.000,00 zł. 

 

XIII.4 Realizacja zadań w zakresie geologii 

Starosta przy pomocy Geologa Powiatowego wykonuje zadania administracji 

geologicznej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Określone ww. 

ustawą zadania starostów są zadaniami z zakresu administracji rządowej. W 2018 

roku w ramach tych działań zatwierdzono 15 projektów robót geologicznych 

dotyczących określenia warunków geologiczno-inżynierskich i określenia zasobów 

eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych oraz przyjęto bez uwag 21 projektów robót 

geologicznych dotyczących innych prac geologicznych w tym robót w celu 

wykorzystania ciepła ziemi. Geolog Powiatowy wydał 15 decyzji zatwierdzających 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Wydano 13 pozytywnych 

opinii do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a 6 zawiadomień 

o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany MPZP przyjęto bez uwag. Ponadto 

w ramach współpracy z innymi organami geologicznymi sporządzono bilans OŚ-26 

zestawiający udokumentowane zasoby wód podziemnych. Starosta Bielski jako organ 

ochrony środowiska prowadzi monitoring osuwisk w Kozach i w Szczyrku. W 2018 roku 

przeznaczono na to zadanie łącznie 7.727,00 zł. 
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XIV. Budownictwo 

Zadania Powiatu w zakresie budownictwa wykonuje w Starostwie Powiatowym 

Wydział Budownictwa. 

XIV.1 Realizacja zadań w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej 

Liczby wydawanych rokrocznie w Powiecie Bielskim pozwoleń na budowę,  

w pełnej i uproszczonej procedurze, które w poniższej analizie zostaną porównane  

z danymi GUS dotyczącymi ruchu budowlanego na terenie całego kraju, świadczą 

ostatecznie o trwałej atrakcyjności budowlanej Powiatu Bielskiego.  

W 2018 roku prowadzono łącznie 4000 spraw (w porównaniu do 2017 roku nastąpił 

wzrost o ok. 8% (3700); w tej liczbie 2656 dotyczyło wniosków o pozwolenie na budowę 

(10% więcej niż w 2017 r. - 2400), a ponad 1000 – zgłoszeń robót niewymagających 

pozwolenia na budowę (na podobnym poziomie jak w roku 2017).  

 

W 2018 roku wydanych zostało m. in: 

− 680 decyzji o pozwoleniu na budowę nowych budynków jednorodzinnych (wzrost 

o 4%), z których powstanie 838 budynków (wzrost o 7%) i 911 mieszkań (wzrost  

o 13%), 

− 8 decyzji na budowę 16 budynków wielorodzinnych obejmujących 246 mieszkań, 

− 129 decyzji o pozwoleniu na budowę różnego typu hoteli, budynków biurowo-

handlowo-usługowych, budynków przemysłowo-magazynowych,  

− 214 decyzji i 130 przyjętych zgłoszeń budowy obiektów inżynierii lądowej (czyli: 

sieci infrastruktury technicznej, dróg, mostów, wiaduktów), 

− pozostałe decyzje o pozwoleniu na budowę – w liczbie ok. 1500 – dotyczyły 

obiektów istniejących. 

Obok wzrostu liczby wydanych pozwoleń w 2018 roku w odniesieniu do 2017 roku, 

można zauważyć poszerzenie katalogu obiektów zaplanowanych do budowy 

w naszym regionie, bowiem obok budownictwa jednorodzinnego mamy budynki 

apartamentowe na wynajem, pensjonaty i hotele. Ale również popularnością cieszy się 

szeregowa zabudowa jednorodzinna, zdecydowanie zajmująca mniejszą 

powierzchnię terenu i niewątpliwie tańsza w wykonawstwie i eksploatacji.  

Na marginesie, obowiązująca od 28.06.2015 r. uproszczona procedura dotycząca 

budowy budynków jednorodzinnych z obszarem oddziaływania zamykającym się na 

działce inwestora, nie przyjęła się do powszechnego stosowania – w ub. roku 

złożonych i rozpatrzonych zostało zaledwie 12 wniosków, co w przeliczeniu na ogólną 

liczbę złożonych wniosków o pozwolenie na budowę nowych budynków 

jednorodzinnych (680) stanowi 1,7%.  

Jednocześnie należy podkreślić, że projektowane budynki mieszkaniowe, 

jedno- i wielorodzinne, spełniają coraz wyższe standardy energetyczne i ekologiczne, 

tak z racji stosowanych materiałów jak i rozwiązań technicznych, co wiąże się m.in. 

z uchwałą nr V/36/1/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
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eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W świetle tej uchwały – 

której celem jest zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu użytkowanych instalacji 

na zdrowie ludzi i na środowisko – każdorazowo następuje sprawdzenie projektu 

budowlanego m.in. pod kątem zaprojektowanych instalacji; instalacje muszą spełniać 

minimalny standard emisyjny zgodny z Polską Normą (PN-EN 303-5:2012) pod 

względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń (klasa V). 

Jednocześnie, budownictwo mieszkaniowe nie może istnieć bez wystarczającej 

infrastruktury technicznej. Budowane są nowe i rozbudowywane /przebudowywane/ 

istniejące sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe etc. a także drogi gminne 

i powiatowe.  

W 2018 roku wydano pozwolenia na budowę i przyjęto zgłoszenia budowy 

prawie 12 km sieci kanalizacyjnych, ponad 20 km sieci wodociągowych, blisko 7 km 

sieci gazowej. W odniesieniu do dróg publicznych wraz z infrastrukturą, wydano 

pozwolenia na budowę w ciągu dróg powiatowych: 1 mostu i 2 przepustów ramowych 

wielkogabarytowych, budowę 1,6 km dróg gminnych (głównie w procedurze ZRID), 

przebudowę 12 km dróg powiatowych i 4 km dróg gminnych oraz przyjęto zgłoszenia 

remontu blisko 5 km dróg powiatowych i ponad 10 km dróg gminnych. 

Te wszystkie działania są niezwykle istotne tak dla mieszkańców Powiatu, jak 

i wszystkich odwiedzających nasz region. 

XIV.2 Dane statystyczne 

Dla zobrazowania skali poniżej kilka danych GUS za 2018 rok: 

− w całej Polsce wydanych zostało w 2018 roku 95 tys. (95463) pozwoleń na budowę 

nowych budynków mieszkalnych, w tej liczbie ok. 93 tys. (93281) pozwoleń na 

budowę budynków jednorodzinnych oraz 2 tys. (2182) pozwoleń dla budynków 

wielorodzinnych – jak widać budownictwo jednorodzinne stanowi w skali kraju 98% 

ogółu budynków mieszkalnych i jest to tendencja również zauważalna w naszym 

Powiecie 

− w statystycznym powiecie w kraju wydano 251 pozwoleń na budowę (380 powiatów 

łącznie z grodzkimi); nieco mniej, bo 245 pozwoleń przypadło na statystyczny 

powiat w województwie śląskim, jeśli jednak nie wliczać powiatów grodzkich (miast 

na prawach powiatów), to ta liczba wyniosła 520 pozwoleń na budowę nowych 

budynków  

− w Powiecie Bielskim wydano 680 decyzji o pozwoleniu na budowę nowych 

budynków, czyli 2,7 razy więcej niż w statystycznym powiecie w kraju 

(w 2017 roku wynik był podobny) 

− w tej liczbie decyzji jest 838 budynków jednorodzinnych i chociaż jest to niecały 1% 

budynków w skali kraju, to stanowi prawie 4-krotność średniej krajowej wynoszącej 

228 nowych budynków jednorodzinnych w statystycznym powiecie 

− w tej liczbie jest także 16 nowych budynków wielorodzinnych (246 mieszkań), co 

stanowi ok. 0,5% w skali kraju wszystkich takich budynków, a jednocześnie 
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oznacza prawie 2-krotność (1,7) średniej krajowej wynoszącej 9 nowych budynków 

wielorodzinnych w statystycznym powiecie  

− nie inaczej jest w przypadku nowych budynków niemieszkalnych, czyli budynków 

przemysłowych i magazynowych, handlowych i usługowych, biur, hoteli, 

pensjonatów. Na łączną liczbę wydanych 129 pozwoleń na budowę złożyło się 171 

budynków, co stanowi zaledwie 0,5% wszystkich nowych budynków tego typu  

w skali całego kraju.  

W przeliczeniu jednak na statystyczny powiat, w którym mamy zaplanowane 94 

budynki, w naszym Powiecie mamy prawie 2 (1,8) razy więcej do wybudowania.  

Podsumowując można stwierdzić, że 2018 rok był kolejnym rokiem dużego 

zainteresowania naszym Powiatem ze strony inwestorów. Przełożyło się to na wydane 

decyzje o pozwoleniach na budowę dla dużych obiektów kubaturowych o charakterze 

przemysłowym, budynków mieszkalnych wszelkiego typu: od dominujących 

jednorodzinnych, poprzez wielorodzinne i apartamenty na wynajem, stanowiące 

stosunkowo rzadką do tej pory formę zamieszkania w naszym regionie.  

Prawie cały Powiat jest już pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, 

jedynie miasto Czechowice-Dziedzice ma jeszcze niewielki procent terenów bez 

planów zagospodarowania; przy czym czechowickie sołectwa takie plany już 

posiadają. Efektem aktualizacji tych planów są wyznaczane przez gminy m.in. nowe 

obszary pod lokalizację usług, produkcji, logistyki, itp. Jest to ważne z punktu widzenia 

rozwoju całego Powiatu, którego niewątpliwym atutem – obok walorów turystycznych 

i środowiskowych – jest położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych, co z kolei 

sprzyja lokowaniu właśnie tutaj szeregu inicjatyw budowlanych i biznesowych. Można 

tu wymienić m.in. rozwijające się centrum logistyczne przy drodze krajowej nr 1 

w Czechowicach-Dziedzicach, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 

Przedsiębiorczości i Innowacji z siedzibą w Kaniowie z nowymi inwestycjami w hale 

produkcyjno-magazynowe oraz rozbudowę samego lotniska, a także kontynuację 

rozbudowy infrastruktury sportów zimowych w Szczyrku, co przekłada się na 

stosunkowo intensywny rozwój całego miasta.  

Ogólnie można stwierdzić, że Powiat wydając pozwolenia na budowę 

maksymalnie sprzyjająco podchodzi do inicjatyw budowlanych we wszystkich gminach 

naszego Powiatu, jedynym ograniczeniem są zapisy planów zagospodarowania 

przestrzennego, które nie zawsze nadążają za potrzebami inwestorów, ale ich 

aktualizacja będąca w gestii gmin może wiele zmienić.  
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XV. Zarządzanie kryzysowe 
 

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego wykonuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego. Podejmowane w roku 2018 działania miały na celu doskonalenie  

i rozwijanie struktur zarządzania kryzysowego poprzez zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym, przygotowywanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku występowania sytuacji kryzysowej, 

usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury.  

XV.1 Zarządzanie kryzysowe i Obrona Cywilna 

Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców obejmowały zadania  

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.  

Realizowano bieżące zadania na rzecz zarzadzania kryzysowego, obrony 

cywilnej i ochrony ludności wskazane do realizacji przez wytyczne Wojewody 

Śląskiego. 

Funkcjonujące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w roku 2018 

doskonaliło swoje działalności na terenie powiatu bielskiego poprzez: 

− pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego, 

− współdziałanie z wojewódzkim i gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz 

powiatowymi organami administracji publicznej, 

− nadzór nad funkcjonowaniem i przekazywaniem niezbędnych informacji w ramach 

systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, 

− współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

− współdziałanie z podmiotami prowadzonymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne (PSP, Policja, BPR, GOPR, jednostki OSP). W roku 2018 przyjęto  

i przekazano do zainteresowanych instytucji i miejscowej ludności 262 zgłoszenia 

interwencyjne o zdarzeniach na terenie całego Powiatu (zgłoszenia z telefonu 

alarmowego 112 w kompetencji PCZK, ostrzeżenia meteo, ostrzeżenia dot. jakości 

powietrza i inne).  

W zakresie problematyki bezpieczeństwa prowadzono szeroką współpracę  

z powiatowymi służbami ratowniczymi oraz administracją powiatową i gminną, a także 

jednostkami organizacyjnymi powiatu współuczestnicząc w różnych formach wymiany 

informacji oraz doskonaleniu współdziałania w warunkach różnych zagrożeń. 

Realizowano także zaplanowane zadania dla Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego jako organu doradczego Starosty Bielskiego w sprawach zarządzania 

kryzysowego. 
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Organizowano także pomoc finansową dla powiatowych struktur Państwowej 

Straży Pożarnej na łączną wartość 80.000,00 zł na rzecz: 

− zakupu samochodu pożarniczego, 

− zakupu sorbentów do neutralizowania substancji ropopochodnych. 

Podobną pomoc organizowano dla powiatowych jednostek Policji na łączną wartość 

169.943,00 zł na rzecz: 

− zakupu samochodów policyjnych, 

− zakupu wyposażenia oraz remontów i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej 

Policji i podległych komisariatów. 

Dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej utworzono powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy, a pozyskany sprzęt pompowy i pływający oraz inny sprzęt 

powodziowy w dużym stopniu przekazano w użytkowanie do gmin o największym 

zagrożeniu powodziowym.  

W roku 2018 dokonano przeglądu rzek, cieków i wałów przeciwpowodziowych.  

W ramach monitorowania zagrożeń dla ochrony ludności powiatu doskonalono 

powiatowy system powiadamiania i ostrzegania ludności wykorzystując posiadane 

możliwości przekazu informacyjnego oraz powiatową sieć radiową, którą 

zmodernizowano przechodząc z dotychczasowej łączności analogowej na 

nowoczesną łączność cyfrową.  

 W celu ograniczenia oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ludność powiatu 

opracowano i wprowadzono do stosowania w strukturach administracji plan działań 

krótkoterminowych dotyczący realizacji programu ochrony powietrza dla terenu 

powiatu bielskiego. 

Sukcesywnie doskonalono system pomocy dla osób wymagających wsparcia 

oddechowego w warunkach domowych na terenie powiatu.  

XV.2 Realizacja zadań obronnych 

Problematyka zadań obronnych to dziedzina w ramach, której Powiat Bielski 

realizował i koordynował powierzone przez Wojewodę Śląskiego zagadnienia do 

przygotowania administracji powiatowo-gminnej w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa. W ramach tej działalności w roku 2018 przeprowadzono: 

szkolenie z obsady akcji kurierskiej, szkolenie obsady stałego dyżuru, szkolenie dla 

pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej stanowiących obsadę punktu 

kontaktowego HNS Starosty Bielskiego, szkolenie obsady Głównego Stanowiska 

Kierowania Starosty Bielskiego, a także szkolenie dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej oraz miast i gmin powiatu bielskiego wykonujących 

zadania z zakresu przygotowań obronnych państwa. Realizowano również zadania 

wynikające z udziału Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w treningu 

uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim pk. 

„WIOSNA 2018” oraz jako organ podgrywający w treningu akcji kurierskiej 

organizowanym przez Urząd Miejski w Szczyrku i Urząd Gminy w Wilkowicach. 
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XV.3 Realizacja projektów UE 

W okresie trwania roku 2018 Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował projekt Unii 

Europejskiej dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian 

środowiskowych ProteCHt2save – Interreg Central Europe z łącznym budżetem dla 

powiatu bielskiego ok. 226.950 EUR. Czas trwania projektu – od 1.07.2017 r. do 

30.06.2020 r. 
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XVI. Ochrona Informacji Niejawnych 
 

Starosta Bielski zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych realizuje 

zadania w tym zakresie. Do realizacji tych zadań Starosta Bielski wyznaczył 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W roku 2018 Pełnomocnik ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych na wniosek Starosty Bielskiego wszczął 5 zwykłych 

postępowań sprawdzających, z których 3 zakończyły się wydaniem poświadczeń 

bezpieczeństwa, jedno zostało umorzone, a jedno jest w trakcie. W roku 2018 zostało 

także zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa 7 zwykłych 

postępowań sprawdzających wszczętych w roku 2017. 

Ponadto w dniu 20 listopada 2018 roku Pełnomocnik wziął udział w szkoleniu 

dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych zorganizowanym przez Delegaturę 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach. Szkolenie takie należy odbyć 

co najmniej raz na pięć lat, co wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

 Na bieżąco prowadzona była ewidencja dokumentów niejawnych oraz 

wykonano wszelkie czynności związane z nadzorem nad ich prawidłowym 

sporządzaniem i obiegiem. 

 Ponadto powołana przez Starostę Bielskiego komisja dokonała przeglądu 

dokumentów niejawnych wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej 

dokonując ich oceny pod kątem dalszej ochrony.  

Na bieżąco kontrolowana była również ewidencja dokumentów niejawnych.  
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XVII. Ochrona Konsumentów 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie powiatowym powiat 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie ochrony praw konsumenta. Zadania te wykonuje powiatowy Rzecznik 

Konsumentów.  

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 14 stycznia 2000 r. pomiędzy 

Zarządem Miasta Bielsko-Biała i Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej, Rzecznik 

Konsumentów w Bielsku-Białej wykonuje swoje zadania na rzecz mieszkańców 

Powiatu Bielskiego oraz mieszkańców miasta Bielska-Białej. 

W 2018 r. Rzecznik odnotował 5689 zgłoszeń konsumenckich w formie 

pisemnej, osobistej, telefonicznej oraz drogą elektroniczną. W przypadkach, gdy 

działania samych konsumentów były nieskuteczne, występował do przedsiębiorców 

z interwencją; w tym zakresie na 358 spraw, w których Rzecznik podejmował 

interwencję i na które otrzymał odpowiedź przedsiębiorcy, 201 spraw załatwiono 

pozytywnie, a negatywnie 137 spraw.  

W zakresie bezpłatnego poradnictwa Rzecznik w 2018 r. zarejestrował 4553 

porad, między innymi dotyczyły one: 1073 - reklamacji urządzeń AGD RTV i urządzeń 

elektronicznych i sprzętu komputerowego, 565 reklamacji odzieży 

i obuwia, 414 usług telekomunikacyjnych 253 samochodów i środków transportu 

osobistego, 238 artykułów rekreacyjnych, zabawek i artykułów dla dzieci, 205 usług 

turystycznych i rekreacyjnych, 199 dostawy mediów, 175 usług finansowych, 166 

bieżącej konserwacji, utrzymania domu, drobnych napraw, 152 usług 

ubezpieczeniowych. 

W 2018 roku dominowały zgłoszenia dotyczące:  

− niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, odpowiedzialności sprzedawcy 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej, przewlekłości 

postępowania reklamacyjnego, nieprzestrzeganiem 14-dniowego terminu do 

ustosunkowania się do złożonej reklamacji, narzucania reżimu odpowiedzialności 

gwarancyjnej poprzez przekazywanie reklamacji do serwisu gwarancyjnego, 

− nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na 

odległość, wykorzystywanie łatwowierności konsumentów, zwłaszcza osób 

starszych, umów abonamentu telewizji cyfrowej, usług telekomunikacyjnych, 

sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego,  

− usług telekomunikacyjnych w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

W 2018 r. nastąpił znaczny spadek ilości spraw dotyczących zmiany 

sprzedawcy usług telekomunikacyjnych. Tendencja zniżkowa w ostatnim roku 

w porównaniu z latami poprzednimi ma związek z tym, że znacznie zmniejszyła się 

liczba wniosków i skarg konsumentów na nieuczciwe firmy telekomunikacyjne 
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oferujące zawieranie umów poza lokalem, w mieszkaniu konsumenta, który był 

wprowadzany w błąd co do operatora telekomunikacyjnego, z którym zawierana była 

umowa, gdzie zwłaszcza seniorzy licznie skarżyli się na te nieuczciwe praktyki 

i masowo składali do Rzecznika Konsumentów wnioski o jego interwencję w takich 

sprawach. Zmniejszenie liczby tych spraw jest bez wątpienia skutkiem decyzji Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydawanym przeciwko tym nieuczciwym 

operatorom telekomunikacyjnym.  

W zakresie pomocy w kierowaniu przez konsumentów spraw na drogę sądową 

Rzecznik sporządził 36 pozwów do sądu powszechnego. 

Spośród spraw zgłaszanych do Rzecznika i rejestrowanych w formie porad 

bezpośrednich oraz wniosków pisemnych, od mieszkańców powiatu wpłynęło 434 

zgłoszenia, natomiast od mieszkańców Bielska- Białej 1065 zgłoszeń.  
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XVIII. ZAKOŃCZENIE 
 

Podsumowując należy podkreślić, że rok 2018 był rokiem szczególnym ze 

względu zarówno na obchodzone niezwykle istotne jubileusze, jak również 

kontynowanie przyjętych wcześniej przez Radę Powiatu kierunków rozwoju  

i działalności inwestycyjnej. 

W minionym roku obchodziliśmy dwie ważne rocznice: 100-Lecie Odzyskania 

Niepodległości Polski (specjalna konferencja, wystawy, publikacje itp.) oraz 

(bardzo nam bliskie) 20-Lecie reformy samorządowej (uroczystość jubileuszowa 

w Teatrze Polskim, okolicznościowy medal, publikacje). To dwadzieścia lat temu 10 

gmin położonych wokół miasta Bielsko-Biała utworzyły wspólnotę samorządową – 

Powiat Bielski (określaną ze względu na kształt powiatem obwarzankowym).  

Wysiłek kolejnych Rad Powiatu, Zarządów oraz pracowników Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Bielskiego 

spowodował, że możemy dzisiaj mówić o nowoczesnym, odpowiadającym na 

wyzwania i potrzeby czasu Powiecie ze strukturą nastawioną na rozwiązywanie 

wielopłaszczyznowych potrzeb naszych mieszkańców. Mówiąc krótko możemy 

pochwalić się wieloma sukcesami.  

Stworzyliśmy też trwałe więzi oparte na zrozumieniu i partnerstwie 

z pozostałymi szczeblami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z naszymi 

gminami. Ta bardzo dobra współpraca owocuje konkretnymi, wymiernymi efektami.  

Jedno z przełomowych wydarzeń w roku 2018 to również wspomniane 

wcześniej zakończenie piątej, a rozpoczęcie szóstej (tym razem pięcioletniej) kadencji 

Rady Powiatu.  

Rok 2018 to przede wszystkim kontynuacja działalności inwestycyjnej Powiatu. 

Jednym z kluczowych dla Powiatu Bielskiego kierunków działań inwestycyjnych są 

obiekty szkolne, a także priorytetowo traktowana poprawa istniejącej infrastruktury 

oświatowej. Wśród znaczących inwestycji jest przede wszystkim budowa hali 

sportowej przy SMS Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, a także termomodernizacje 

obiektów szkolnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz inne służące poprawie bazy 

dydaktycznej dla naszych uczniów w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Bielski. 

Drogi powiatowe, ich standard to zawsze preferowane i preferencyjne zadania. 

Rok 2018 był okresem wielu ważnych i wysoko budżetowych inwestycji na drogach 

powiatowych. Skutecznie zdobywamy środki zewnętrzne na te zadania, inwestujemy 

własne środki a także uzyskujemy pomoc Gmin Powiatu Bielskiego, które rozumiejąc 

ważność tematu wspierają Powiat w tym zakresie. Należy tutaj szczególnie podkreślić, 

że sprawdził się kontynuowany przez wiele lat model współfinansowania inwestycji 

drogowych przez Gminy Powiatu Bielskiego, które jak wspomniano wsparły w 2018 

roku finansowo Powiat w ważnych zadaniach, służących przede wszystkim poprawie 

dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu. Inwestowanie w infrastrukturę 
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drogową przyciąga potencjalnych inwestorów i wpływa bezpośrednio na rozwój 

działalności gospodarczej. Odpowiedni standard dróg jest też bodźcem dla rozwoju 

szczególnie ważnej dla naszego regionu turystyki oraz ze względu na bliskość granic 

państwa rozwój miejsca tranzytowego. Dowodem, że te działania są skuteczne  

i wymierne w efektach są przede wszystkim rosnące rok rocznie dochody budżetowe 

Powiatu Bielskiego. W kolejnym roku stawiamy na kontynuację działań 

inwestycyjnych, z pozyskaniem środków zewnętrznych na ich realizację i współpracę 

z Gminami Powiatu Bielskiego. Jest to model skuteczny i sprawdzony. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i potencjalnych inwestorów 

podejmujemy niezwykle trudne zadania i wyzwania czego najlepszym przykładem jest 

realizacja i pełnienie funkcji lidera w projekcie unijnym „Podniesienie jakości, 

dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych 

subregionu południowego województwa śląskiego”, w którym 7 samorządów 

województwa śląskiego dokonuje historycznych zmian w funkcjonowaniu dostępności 

do zasobów geodezyjnych w poszczególnych jednostkach uczestniczących  

w projekcie. Należy podkreślić duże zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników 

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w realizację projektu. Wszystkie 

przeprowadzone dotychczas kontrole w projekcie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Wyzwania czasu to także pomoc społeczna, to skuteczne pomaganie osobom, 

rodzinom szczególnie pokrzywdzonym przez los, niedostosowanym społecznie czy 

zawodowo. Powiat Bielski konsekwentnie wiele uwagi koncentruje na tych sprawach, 

nie tylko realizując przypisane mu lub zlecone zadania ustawowe w tej dziedzinie, ale 

również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadza nowe formy 

wsparcia dla osób oczekujących. Przykładem takich działań jest prowadzona  

w ramach Centrum Aktywizacji i Integracji działalność na rzecz wzrostu aktywności 

społeczno-zawodowej mieszkańców, ponadto na uwagę zasługuje uruchomienie 

nowej placówki warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób mających siedzibę  

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach czy też świetlicy 

zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach. W sferze 

społecznej zarówno pod względem wsparcia udzielanego rodzinom, jak i seniorom  

i osobom niepełnosprawnym Zarząd Powiatu zamierza kontynuować dotychczasowe 

działania, utrzymując ich wysoki poziom realizacji. 

W roku 2018, co zrozumiałe wiele uwagi poświęcono na przygotowanie się do 

zmian jakie niesie reforma oświaty. Szkoły powiatowe realizując kierunki wyznaczone 

przez Radę Powiatu intensywnie przygotowują się do przyjęcia „podwójnego rocznika”. 

Nasze placówki prowadzą z jednej strony szeroką promocję w celu pozyskania 

uczniów, a z drugiej strony zapewnienia im jak najlepszych warunków nauki. W nowym 

roku szkolnym 2019/2010 czeka nas wiele zmian w prawie oświatowym, co nie jest 

bez znaczenia dla funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Bielski. Tak więc dużym, bardzo odpowiedzialnym wyzwaniem dla 

Zarządu Powiatu będzie przeprowadzenie szkół przez kolejny rok reformy oświatowej.  
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Biorąc również pod uwagę, że środki subwencji oświatowej w kolejnych latach są 

dalece niewystarczające należy przypuszczać, że wdrażane zmiany w systemie 

oświaty mogą dodatkowo obciążyć budżet Powiatu. Musimy w miarę możliwości być 

na to przygotowani, gdyż dotychczasowe postulaty poszczególnych Związków 

Jednostek Samorządu Terytorialnego o zwiększenie nakładów na edukację kierowane 

do Ministerstwa nie znajdują pozytywnego rozstrzygnięcia.  

Rok 2018 to trudny rok dla funkcjonowania placówek służby zdrowia 

prowadzonych przez Powiat Bielski. Po latach, w których wszystkie nasze trzy 

placówki osiągały dodatni wynik finansowy, czy też wynik finansowy nie przekraczał 

kosztów amortyzacji Zakładu nadszedł gorszy czas. To w roku 2018 Szpital 

Pediatryczny w Bielsku-Białej odnotował stratę przewyższającą koszty amortyzacji. 

Jest to w dużym stopniu efekt przerzucania reformy służby zdrowia na samorządy,  

w tym przede wszystkim brak stabilnych rozwiązań systemowych w zakresie 

funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia. W tej sytuacji priorytetem jest 

doprowadzenie - w jak najkrótszym czasie - do poprawy sytuacji finansowej Szpitala 

Pediatrycznego w Bielsku-Białej, który jako jedyny szpital tego typu zapewnia opiekę 

medyczną dla dzieci nie tylko z powiatu bielskiego, ale z całego Regionu Podbeskidzia. 

Ważnym jest również, aby zapewnić niezagrożony rozwój w pozostałych jednostkach 

służby zdrowia. Cel tych działań od lat jest i pozostaje jeden - zapewnienie najlepszego 

poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Bielskiego. To już nie tylko 

zadanie, ale nasza misja i powinność.  

W roku 2018 nastąpiły również znaczące zmiany w zasobach Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej. Wyremontowano pomieszczenia biurowe w budynku 

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Wszystkie te działania nakierowane były 

przede wszystkim na poprawę jakości i komfortu obsługi mieszkańców (w tym 

niepełnosprawnych) Powiatu Bielskiego, w szczególności w tych wydziałach, które 

obsługują największą liczbę klientów jak np. Wydziale Komunikacji i Transportu, gdzie 

uruchomiono obsługę na dwóch dodatkowych stanowiskach w zakresie rejestracji 

pojazdów. Uruchomiono również dodatkowe stanowisko w obsłudze kasowej dla 

mieszkańców oraz wprowadzono możliwość opłaty za pomocą karty płatniczej. 

Ponadto zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie biur. Wprowadzono elektroniczną 

obsługę Rady Powiatu. 

Podsumowując rok 2018 należy podkreślić, że był to kolejny zauważalny dobry 

etap w rozwoju Powiatu Bielskiego, obejmujący wiele dziedzin funkcjonowania 

Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek. Jako Zarząd Powiatu staraliśmy się 

sprostać nałożonym na nas przez Radę Powiatu obowiązkom. Zdając sobie sprawę  

z wielu ograniczeń w tym finansowych jak również innym problemom, o których na 

bieżąco Państwa informujemy zapewniamy, że dołożono wszelkich starań, aby 

mieszkańcy Powiatu Bielskiego byli usatysfakcjonowani z funkcjonowania 

administracji Powiatu Bielskiego. Wymowny jest w tym momencie fakt, że element 

jakości obsługi mieszkańców stanowi istotne kryterium oceny w ogólnopolskim 

rankingu Związku Powiatów Polskich w którym to rankingu – jak już wspominaliśmy – 

zajęliśmy wysokie IV miejsce w kraju.  
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Załącznik  
do Raportu o stanie Powiatu 
Bielskiego za 2018 r. 

INFORMACJA 
Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ  

REALIZOWANYCH W 2018 ROKU 
 

UCHWAŁA 
NUMER…  
Z DNIA… 

W SPRAWIE: SPOSÓB REALIZACJI: WYDZIAŁ 
REALIZUJACY 

Nr V/50/309/18  

z dn. 25.01.2018r. 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2018 r. 
 

Realizacja planów pracy stałych Komisji 
Rady Powiatu następowała w ciągu całego 
2018 roku. 
 

ON 

Nr V/50/310/18  

z dn. 25.01.2018r. 

delegowania Radnych Rady Powiatu do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Uchwała została przekazana do Prezydenta 
Bielska-Białej w dniu 02.02.18 r. pismem 
znak: ZK.5510.3.2017.BB.  
 

 

ON 

Nr V/50/311/18  

z dn. 25.01.2018r. 

powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice 
realizacji zadania publicznego w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
 

W celu wykonania przedmiotowej uchwały 
zawarto porozumienie z Burmistrzem 
Czechowic-Dziedzic w zakresie przekazania 
realizacji zadania. 

ON 

Nr V/50/312/18  

z dn. 25.01.2018r. 

przyjęcia raportu z realizacji Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego 
za lata 2013-2015. 

Przedmiotowa uchwała została przekazana 
do Zarządu Województwa Śląskiego - 
zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 
519, z późn. zm.). 
 
 
 

WS 
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Nr V/50/313/18  

z dn. 25.01.2018r. 

przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Bielskiego”. 

Przedmiotowa uchwała została przekazana 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Śląskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach – 
zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 
1405, z późn. zm.) oraz do Zarządu 
Województwa  Śląskiego. 
 

WS 

Nr V/50/314/18  

z dn. 25.01.2018r. 

zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w 
Bielsku-Białej. 

W dniu 29.01.2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 551. 
W dniu 12.02 br. Wojewoda Śląski wpisał 
zmiany wynikające z zmienionego Statutu 
do Rejestru Podmiotów Leczniczych. 
W dniu 19.02. br. zmiany uwidocznione 
zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

ZD 

Nr V/50/315/18  

z dn. 25.01.2018r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych  
i placówek niepublicznych prowadzonych na 
terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 
 

W dniu 29.01.2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 552 oraz 
przekazana do realizacji jednostkom 
niepublicznym otrzymującym dotację  
w 2018 r., a także została zamieszczona w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

WE 
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Nr V/50/316/18  

z dn. 25.01.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/37/239/17 Rady 
Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych  
i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, 
na okres od 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r. 

W dniu 29.01.2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 553 oraz 
została zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

WE 

Nr V/50/317/18  

z dn. 25.01.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 

Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 

V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Na posiedzeniu w dniu 25.01.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 40/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 

FN 

Nr V/50/318/18  

z dn. 25.01.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 

późniejszymi zmianami. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/51/319/18  

z dn. 22.02.2018r. 

wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 

do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 

zawartego w dniu 11 marca 2015 r.  

w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie 

realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Zarząd Powiatu po uzyskaniu zgody na 
zawarcie przedmiotowego aneksu, podpisał 
ww. dokument w dniu 26.03.2018 r. Aneks 
ten pozwoli naszemu Powiatowi nadal w 
sposób uregulowany ww. Porozumieniem 
starać się o dotacje unijne na zadania 
zapisane w ww. Porozumieniu RIT SPd 
RPO WSL 2014-2020. 
 

BU 
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Nr V/51/320/18  

z dn. 22.02.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 22.02.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 64/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/51/321/18  

z dn. 22.02.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
z późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/51/322/18  

z dn. 22.02.2018r. 

zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie 
zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40  
w Bielsku-Białej ”. 
 

Przedmiotowa uchwała została przedłożona 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach do podpisania umowy. 

FN 

Nr V/51/323/18  

z dn. 22.02.2018r. 

określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających 
według algorytmu na realizację zadań  
w Powiecie Bielskim w 2018r. 
 

Realizacja ww. Uchwały odbywała się na 
bieżąco.  
 

PCPR 

Nr V/52/324/18  

z dn. 29.03.2018r. 

zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego w Bielsku-Białej. 

W dniu 5.04.2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 2226. 
Pismem z dnia 6.04 br. Uchwała została 
przekazana do jednostki celem wdrożenia  
w życie jej zapisów. 

ZD 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=59481
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=59481
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=59481
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=59481
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=59481
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Nr V/52/325/18  

z dn. 29.03.2018r. 

powierzenia Gminie Wilkowice zadania 
dotyczącego zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi. 
 

W celu wykonania uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia pomiędzy 
Gminą Wilkowice a Powiatem Bielskim w 
sprawie powierzenia Gminie Wilkowice 
zadania zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Wilkowice 
(w zakresie utrzymania zieleni niskiej 
(koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych 
położonych na terenie Gminy Wilkowice w 
2018 roku). 
Porozumienie zostało zawarte. 
 

KT 

Nr V/52/326/18  

z dn. 29.03.2018r. 

powierzenia Gminie Bestwina zadania 
dotyczącego zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi. 
 

W celu wykonania uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia pomiędzy 
Gminą Bestwina a Powiatem Bielskim w 
sprawie powierzenia Gminie Bestwina 
zadania dotyczącego zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi 
(w zakresie utrzymania zieleni niskiej 
(koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych 
położonych na terenie Gminy Bestwina w 
2018 roku).  
Porozumienie zostało zawarte. 
 

KT 

Nr V/52/327/18  

z dn. 29.03.2018r. 

określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Powiatu Bielskiego. 
 

Przedmiotowa uchwała została przekazana 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, zamieszczona  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
przekazana do wydziałów Starostwa 
Powiatowego i jednostek organizacyjnych 
Powiatu. 

ON 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=53985
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=53985
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=53985
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Nr V/52/328/18  

z dn. 29.03.2018r. 

zmiany uchwały Nr V/51/322/18 Rady 
Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana 
oświetlenia na energooszczędne w budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 
40 w Bielsku - Białej”. 
 

Przedmiotowa uchwała została przedłożona 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach do podpisania umowy oraz w 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 

uzyskania niezbędnej opinii. 

Umowa została podpisana. 

 

FN 

Nr V/52/329/18  

z dn. 29.03.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z 
późniejszymi zmianami. 
 

 

Na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 101/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/52/330/18  

z dn. 29.03.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/53/331/18  

z dn. 12.04.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z 
późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 12.04.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 119/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 

FN 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
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Nr V/53/332/18  

z dn. 12.04.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/54/333/18  

z dn. 19.04.2018r. 

przekazania środków finansowych dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem 
na sfinansowanie zakupu sorbentu oraz 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. 
zakupu samochodu operacyjnego typu bus. 
 
 

W celu wykonania niniejszej Uchwały 
podpisano Porozumienie CRU 33/2018 w 
dniu 30.04.2018 r. z Komendą Miejską PSP 
w Bielsku-Białej. Przekazano środki 
finansowe na sfinansowanie zakupu 
sorbentu oraz dofinansowanie zakupu 
samochodu operacyjnego typu bus.  
 

ZK 

Nr V/54/334/18  

z dn. 19.04.2018r. 

przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 

W celu wykonania niniejszej Uchwały 
podpisano Porozumienie CRU 307/2018 w 
dniu 30.04.2018 r. z Komendą Wojewódzką 
Policji w Katowicach. Przekazano środki 
finansowe na dofinansowanie wyposażenia 
nowej hali sportowej oraz siłowni jak 
również dofinansowanie wykonania 
sztandaru wraz z akcesoriami. 
 

ZK 

Nr V/54/335/18  

z dn. 19.04.2018r. 

wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie akcji 
należących do Powiatu Bielskiego na rzecz 
Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego, w drodze darowizny. 
 

W dniu 18.06.2018 r. została zawarta 
pomiędzy Powiatem Bielskim a Beskidzkim 
Związkiem Powiatowo-Gminnym umowa 
nieodpłatnego przekazania w drodze 
darowizny na rzecz Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego należących do 
Powiatu Bielskiego łącznie 476 800 akcji 
PKS w Bielsku-Białej S.A. z siedzibą 
w Czechowicach-Dziedzicach stanowiących 

GM 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60455
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60455
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60455
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60455
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100 % kapitału zakładowego Spółki 
aktualnie wynoszącego 4 768 000,00 zł. W 
tym samym dniu na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego nastąpiło przekazanie 
akcji na rzecz Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego. 

Nr V/54/336/18  

z dn. 19.04.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 19.04.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 137/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/54/337/18  

z dn. 19.04.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/55/338/18  

z dn. 27.04.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 27.04.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 148/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/55/339/18  

z dn. 27.04.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 
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Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  

z późniejszymi zmianami. 

Nr V/56/340/18  

z dn. 24.05.2018r. 

powołania doraźnej Komisji Statutowej. Komisja została powołana przez Radę 
Powiatu w Bielsku-Białej. Zadaniem Komisji 
było przygotowanie zmian do Statutu 
Powiatu Bielskiego. 
 
 

ON 

Nr V/56/341/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zlecenia Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenia kontroli skargi z dnia 14 
maja 2018 r. na Starostę Bielskiego. 
 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 
przeprowadziła kontrolę skargi z dnia 14 
maja 2018 r. 

ON 

Nr V/56/342/18  

z dn. 24.05.2018r. 

powierzenia Gminie Wilamowice zadania 
dotyczącego zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi. 
 

W celu wykonania Uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia 
pomiędzy Gminą Wilamowice a Powiatem 
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie 
Wilamowice zadania dotyczącego 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi w zakresie przebudowy ul. Bł. 
Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową 
chodnika w Wilamowicach. Porozumienie 
zostało zawarte. 
 

KT 

Nr V/56/343/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu bielskiego na 2018 rok. 
 

W dniu 28.05.2018 r. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego pod poz. 3438. 

Pismem z dnia 28.05.2018 r.   

Uchwałę przekazano do aptek oraz do 

Beskidzkiej Izby Aptekarskiej. 

ZD 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61438
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61438
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61438
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Wprowadzono aktualizację wykazu aptek 

dostępnych na stronie internetowej Powiatu. 

Nr V/56/344/18  

z dn. 24.05.2018r. 

dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski. 
 

Obowiązek dokonywania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej sp zoz przez 
podmiot tworzący wprowadziła ustawa z 
dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o 
działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 960).  

Szczegółową Ocenę przygotowano w 
oparciu o raporty o sytuacji ekonomiczno- 
finansowej przedłożone przez kierowników 
sp zoz, przedstawiono i omówiono w trakcie 
sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej.  

Zalecenia o wdrożeniu działań naprawczych 

zostały przekazane do Szpitala 

Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

ZD 

Nr V/56/345/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017r. z 
późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 24.05.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 191/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/56/346/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 
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Nr V/56/347/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli skargi z dnia 23 maja 2018 r. na 
Starostę Bielskiego oraz Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Bielsku-Białej. 
 

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 
przeprowadziła kontrolę skargi z dnia 23 
maja 2018 r. 

ON 

Nr V/56/348/18  

z dn. 24.05.2018r. 

zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego w Bielsku-Białej. 

W dniu 28.05.2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 3440. 
Dokonano wpisu zmiany w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą - Wojewoda Śląski wydał 
zaświadczenie o dokonaniu wpisu  
w dniu 25.06.2018 r. 

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz  Aneks do Regulaminu 
Organizacyjnego BPR zostały 
wprowadzone. 
 

ZD 

Nr V/57/349/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zmiany uchwały Nr IV/54/397/14 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 lipca 2014 
roku w sprawie podziału Powiatu Bielskiego 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym w wyborach do 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej. 
 

Przedmiotowa uchwała została przekazana 
do gmin Powiatu Bielskiego, Komisarza 
Wyborczego w Bielsku-Białej I oraz 
Wojewody Śląskiego. Nowy podział na 
okręgi wyborcze obowiązuje od wyborów do 
nowej kadencji Rady 2018-2023. 

ON 

Nr V/57/350/18  

z dn. 21.06.2018r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Bielskiego, położonej w 
Bielsku-Białej. 

W miesiącu lipcu br. został wywieszony 
w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Bielsku-Białej wykaz nieruchomości  
przeznaczonej do sprzedaży – działka nr  

GM 



 

 152 

 

 664/52 położona w Bielsku-Białej, obręb  
Aleksandrowice.  
Dokonano sprzedaży nieruchomości. 
 

 

Nr V/57/351/18  

z dn. 21.06.2018r. 

Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku-Białej. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Bielsku-Białej dostosowało swoją 

działalność do zapisów Statutu nadanego 

przedmiotową Uchwałą. 

PCPR 

Nr V/57/352/18  

z dn. 21.06.2018r. 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Powiat Bielski, a niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
 

Przedmiotowa uchwała została 

opublikowana w dniu 4 lipca 2018 r.  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego pod poz. 4244, a także została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

WE 

Nr V/57/353/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/50/315/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych  
i placówek niepublicznych prowadzonych na 
terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania. 
 

Przedmiotowa uchwała została 

opublikowana w dniu 28 czerwca 2018 r.  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego pod poz. 4112 oraz została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
 

WE 

Nr V/57/354/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

 

Na posiedzeniu w dniu 21.06.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 233/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  

FN 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61941
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61941
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61943
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61943
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61943
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61943
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=61945
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=60079
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i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

Nr V/57/355/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/57/356/18  

z dn. 21.06.2018r. 

powierzenia Gminie Porąbka zadań 
dotyczących zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi. 
 

W celu wykonania Uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia 
pomiędzy Gminą Porąbka a Powiatem 
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie 
Porąbka zadań dotyczących zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi w 
zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej na budowę chodnika dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr S 
4473 Kęty Podlesie – Kobiernice – ul. 
Parkowa w Kobiernicach oraz budowy 
chodnika dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr S 4473 Kety Podlesie – 
Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach. 
Porozumienie zostało podpisane. 
 

KT 

Nr V/57/357/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Bielskiego za 2017 rok 
 

Zawiadomiono jednostki organizacyjne 
celem zamknięcia ksiąg rachunkowych za 
2017 rok. 

FN 

Nr V/57/358/18  

z dn. 21.06.2018r. 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Bielsku-Białej za 2017 rok. 
 

Przedmiotowa Uchwała została przekazana 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bielsku-Białej. 

ON 
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Nr V/57/359/18  

z dn. 21.06.2018r. 

zmiany uchwały nr V/2/8/14 Rady Powiatu w 
Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Bielskiego. 
 

Przedmiotowa Uchwała została 
zrealizowana od miesiąca lipca 2018 r., czyli 
została dokonana zmiana wynagrodzenia 
Starosty Bielskiego. 
 

ON 

Nr V/57/360/18  

z dn. 21.06.2018r. 

rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. na 
Starostę Bielskiego. 

Skarżący został poinformowany o sposobie 
rozpatrzenia skargi. 

ON 

Nr V/57/361/18  

z dn. 21.06.2018r. 

rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2018 r. na 
Starostę Bielskiego oraz Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bielsku-Białej. 

Skarżący został poinformowany o sposobie 
rozpatrzenia skargi. 

ON 

Nr V/58/362/18  

z dn. 30.08.2018r. 

uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego. 
 

Przedmiotowa Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego pod poz. 5263,  

a także została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Wojewoda Śląski 

stwierdził nieważność ww. Uchwały 

rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 

05.10.2018 r. 
 

ON 

Nr V/58/363/18  

z dn. 30.08.2018r. 

zmiany uchwały Nr V/51/323/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu na realizację zadań w Powiecie 
Bielskim w 2018 r. 

Środki na poszczególne zadania 
dofinansowane z PFRON wydatkowane były 
na bieżąco zgodnie z ww. Uchwałą. 

 

PCPR 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62718
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Nr V/58/364/18  

z dn. 30.08.2018r. 

zmiany uchwały Nr V/22/148/16 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 
2016 r. 
 

Przedmiotowa Uchwała wprowadziła zmiany 

w zakresie określania szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w 

części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka 

pozbawionego opieki i wychowania 

rodziców umieszczonego w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie 

rehabilitacji leczniczej przez sąd. Zapisy 

były realizowane na bieżąco.  

PCPR 

Nr V/58/365/18  

z dn. 30.08.2018r. 

uchylenia uchwały Nr II/51/380/2006 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 
2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Wilkowicach 
 

Statut został uchylony i nie obowiązuje. PCPR 

Nr V/58/366/18  

z dn. 30.08.2018r. 

Statutu Domu Pomocy Społecznej  
w Wilkowicach. 
 
 
 

Statut został wprowadzony i obowiązuje. PCPR 

Nr V/58/367/18  

z dn. 30.08.2018r. 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych 
położonych w Czechowicach-Dziedzicach  
i Kaniowie wraz z nadaniem ich nazwy. 
 

Przedmiotowa Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 5266,  
a także została zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważność ww. Uchwały 

KT 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62726
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62726
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62726
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rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 
05.10.2018 r. 
 

Nr V/58/368/18  

z dn. 30.08.2018r. 

pozbawienia drogi Nr 4417S Świętoszówka 
- Bielsko kategorii drogi powiatowej. 

W celu wykonania uchwały w dniu 30 
sierpnia 2018 r. droga Nr 4417 S 
Świętoszówka-Bielsko została pozbawiona 
kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym 
zaliczeniem jej do kategorii drogi 
wojewódzkiej. Zaliczenie ww. drogi do 
kategorii drogi wojewódzkiej nastąpiło  
z dniem 01 stycznia 2019 r. 

KT 

Nr V/58/369/18  

z dn. 30.08.2018r. 

ustalenia przebiegu drogi powiatowej 
położonej w Porąbce. 

Przedmiotowa Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 5268,  
a także została zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważność ww. Uchwały 
rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 
05.10.2018 r. 
 

KT 

Nr V/58/370/18  

z dn. 30.08.2018r. 

powierzenia Gminie Bestwina zadania 

dotyczącego zarządzania publicznymi 

drogami powiatowymi. 

W celu wykonania uchwały w dniu 25 
września 2018 r. podpisano porozumienie 
pomiędzy Gminą Bestwina a Powiatem 
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie 
Bestwina prowadzenia zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi w 2018 roku na terenie Gminy 
Bestwina w zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej oraz budowy 
zatoki autobusowej w ciągu ul. Krakowskiej 
na odcinku o długości 200 m od 

KT 
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skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania 
z ul. W. Witosa w Bestwinie. 

Nr V/58/371/18  

z dn. 30.08.2018r. 

powierzenia Gminie Bestwina zadania 

dotyczącego zarządzania publicznymi 

drogami powiatowymi 

W celu wykonania uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia 
pomiędzy Gminą Bestwina a Powiatem 
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie 
Bestwina prowadzenia zadania dotyczącego 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Bestwina  
w zakresie przebudowy drogi powiatowej 
S4444 ul. Krakowska w Bestwinie na 
odcinku o długości 2,37 km od 
skrzyżowania z ul. Janowicką do granicy ze 
Starą Wsią. 
Gmina Bestwina nie otrzymała środków        

z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Obszarów Wiejskich na zadanie 

Przebudowa drogi powiatowej 4444S  

ul. Krakowska w Bestwinie – etap, w 

związku z powyższym nie doszło do 

podpisania porozumienia i Gmina Bestwina 

nie przejęła ww. zadania. 

KT 

Nr V/58/372/18  

z dn. 30.08.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 299/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 
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Nr V/58/373/18  

z dn. 30.08.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
z późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/58/374/18  

z dn. 30.08.2018r. 

rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2018 r. na 
Starostę Bielskiego oraz Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bielsku-Białej. 
 

Skarżący został poinformowany o sposobie 
rozpatrzenia skargi. 
 

ON 

Nr V/59/375/18  

z dn. 13.09.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
z późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/60/376/18  

z dn. 27.09.2018r. 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 
2018 roku. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej, a 
także została zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

FN 

Nr V/60/377/18  

z dn. 27.09.2018r. 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Bielskiego za I półrocze 2018 roku. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej oraz 
zamieszczona na BIP. 

FN 

Nr V/60/378/18  

z dn. 27.09.2018r. 

powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice 
zadania zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania 
tych dróg oraz bieżącego utrzymania 
czystości. 

W celu wykonania uchwały został 
sporządzony projekt porozumienia 
pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice  
a Powiatem Bielskim w sprawie powierzenia 
Gminie Czechowice-Dziedzice zadania 
zarządzania publicznymi drogami 

KT 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62738
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62738
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62738
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62738
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62738
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62928
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62928
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62928
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62928
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=62928
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63066
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 powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania 
tych dróg oraz bieżącego utrzymania 
czystości w latach 2019-2021.                                           
Porozumienie zostało podpisane.  

Nr V/60/379/18  

z dn. 27.09.2018r. 

przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 

W celu wykonania niniejszej Uchwały 
zawarto w dniu 11 października 2018 r. 
Porozumienie z Komendą Wojewódzką 
Policji w Katowicach. Powiat przekazał 
środki na konto Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Policji.  

ZK 

Nr V/60/380/18  

z dn. 27.09.2018r. 

regulaminu określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość  
i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Bielski 
 

Przedmiotowa uchwała została 
opublikowana w dniu 5 października 2018 r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego pod poz. 6132, a także została 
zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

 

WE 

Nr V/60/381/18  

z dn. 27.09.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 27.09.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 332/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 
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Nr V/60/382/18  

z dn. 27.09.2018r. 

zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie 
zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej stanowiących 
własność Powiatu bielskiego: Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 
oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C oba 
zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach”. 
 

Uchwała została złożona w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 

przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej celem uzyskania opinii. 

FN 

Nr V/60/383/18  

z dn. 27.09.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
z późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/60/384/18  

z dn. 27.09.2018r. 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych  
o numerach 4426S Landek – Ligota – 
Mazańcowice – Komorowice oraz 4427S 
Międzyrzecze – Mazańcowice – Stare Bielsko 
położonych na terenie Gminy Jasienica  
i Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 

Przedmiotowa Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, a także została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Wojewoda Śląski stwierdził 

nieważność ww. Uchwały rozstrzygnięciem 

nadzorczym z dn. 08.11.2018 r. 

 

KT 

Nr V/61/385/18  

z dn. 11.10.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/54/334/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 kwietnia 
2018 roku w sprawie: przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji. 
 

W celu wykonania niniejszej Uchwały w dniu 

18.10.2018 r. podpisano Aneks do 

porozumienia CRU 307/2018 z dnia 

30.04.2018 r. z Komendą Wojewódzką 

Policji w Katowicach. Przeksięgowano 

wydatki bieżące na inwestycyjne na 

dofinansowanie wyposażenia nowej hali 

ZK 
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sportowej oraz siłowni jak również 

dofinansowanie wykonania sztandaru wraz 

z akcesoriami. Część dotacji została 

rozliczona a niewykorzystana kwota została 

zwrócona na rachunek bankowy Starostwa 

Powiatowego. 
 

Nr V/61/386/18  

z dn. 11.10.2018r. 

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 
rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 11.10.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 356/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/61/387/18  

z dn. 11.10.2018r. 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego na finansowanie planowanego 
deficytu budżetowego w 2018 roku oraz 
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej celem uzyskania opinii. 

FN 

Nr V/61/388/18  

z dn. 11.10.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego  
z późniejszymi zmianami. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr V/61/389/18  

z dn. 11.10.2018r. 

uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego Przedmiotowa uchwała została przekazana 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Została 
opublikowana w dniu 16 października 2018 
r. pod poz. 6356. Została również 

ON 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63401
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63401
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63401
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63401
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63403
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63403
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63403
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63403
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63403
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63405
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63405
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63405
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63405
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63405
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zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Nr V/62/390/18  

z dn. 08.11.2018r. 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
bielskiego na 2019 rok. 
 

W dniu 9.11.2018 r. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego pod poz. 7038. 

Pismem z dnia 25.11.2018 r.   
Uchwałę przekazano do aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na 
terenie powiatu bielskiego do realizacji oraz 
innym podmiotom (m.in. jst Beskidzkiej Izbie 
Aptekarskiej, Wojewódzkiemu Nadzorowi 
Farmaceutycznemu, BPR) do wiadomości i 
wykorzystania. 
Wprowadzono aktualizację wykazu aptek i 
dyżurów na stronie internetowej Powiatu. 
 

ZD 

Nr V/62/391/18  

z dn. 08.11.2018r. 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie nadania 
Statutu Szpitalowi Pediatrycznemu  
w Bielsku-Białej. 
 

W dniu 14.11.2018 r. Obwieszczenie 

zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego pod 

poz. 7143. 

W dniu 26.11.2018 r. Obwieszczenie wraz  
z Uchwałą przekazane zostało ww. 
jednostce. 
Uchwała ma charakter porządkowy i ma za 
zadanie usprawnić jednostce posługiwanie 
się podstawowym aktem prawnym 
regulującym jej działalność. 

ZD 

Nr V/62/392/18  

z dn. 08.11.2018r. 

ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 
4480S Porąbka - Wielka Puszcza położonej 
w Porąbce. 
 

Przedmiotowa uchwała została pozytywnie 
rozpatrzona przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego.  

KT 
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Przebieg drogi powiatowej Nr 4480S 
Porąbka - Wielka Puszcza położonej w 
Porąbce został ustalony dnia 8.11.2018 r. 
 

Nr V/62/393/18  

z dn. 08.11.2018r. 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych  
o numerach 4426S Landek – Ligota – 
Mazańcowice – Komorowice oraz 4427S 
Międzyrzecze – Mazańcowice – Stare 
Bielsko położonych na terenie Gminy 
Jasienica i Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 

 

W celu wykonania uchwały w dniu 08 
listopada 2018 r. został ustalony przebieg 
dróg powiatowych o numerach 4426S 
Landek – Ligota – Mazańcowice – 
Komorowice oraz 4427S Międzyrzecze – 
Mazańcowice – Stare Bielsko położonych 
na terenie Gminy Jasienica i Gminy 
Czechowice-Dziedzice. 
Przedmiotowa Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego pod poz. 7040  
w dniu 9.11.2018 r.  

KT 

Nr V/62/394/18  

z dn. 08.11.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/61/387/18 Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 

października 2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetowego w 2018 roku oraz 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Zmiana Uchwały Nr V/61/387/18 Rady 
Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 11 
października 2018 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego na finansowanie planowanego 
deficytu budżetowego w 2018 roku oraz 
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek - dotyczy 
uszczegółowienia kwoty planowanego do 
zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 
3.800.000,00 zł. 
W dniu 21.12.2018 roku została podpisana 
umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 
3.800.000,00 zł z Bankiem Polskiej 

FN 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=63851
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Spółdzielczości S.A.  wyłonionym w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Nr V/62/395/18  

z dn. 08.11.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 
V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
z późniejszymi zmianami. 
 

Na posiedzeniu w dniu 8.11.2018 r.  Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 397/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych 
jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 
 

FN 

Nr V/62/396/18  

z dn. 08.11.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 
 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr VI/1/1/18  

z dn. 22.11.2018r. 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Bielsku-Białej. 

Pan Jan Borowski objął funkcję 

Przewodniczącego Rady z dniem 22 

listopada 2018 r. 

ON 

Nr VI/1/2/18  

z dn. 22.11.2018r. 

wyboru Starosty Bielskiego. Pan Andrzej Płonka objął funkcję Starosty. ON 

Nr VI/1/3/18  

z dn. 22.11.2018r. 

rocznego programu współpracy Powiatu 
Bielskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2019. 

Przedmiotowa Uchwała została przekazana 
do Wydziałów merytorycznych oraz do  
opublikowania w miesięczniku „Mój Powiat”, 
jak również została zamieszczona w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

ON 

Nr VI/2/4/18  

z dn. 20.12.2018r. 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej. 

Pan Józef Herzyk objął funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady z dniem 20 
grudnia 2018 r. 
 

ON 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64352
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Nr VI/2/5/18  

z dn. 20.12.2018r. 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej. 

Pan Jerzy Kubik objął funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady z dniem 20 
grudnia 2018 r. 
 

ON 

Nr VI/2/6/18  

z dn. 20.12.2018r. 

wyboru Wicestarosty Bielskiego. Pan Grzegorz Szetyński objął funkcję 
Wicestarosty. 

ON 

Nr VI/2/7/18  

z dn. 20.12.2018r. 

powołania Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna została powołana z 
dniem 20 grudnia 2018 r. Komisja działa w 
składzie przyjętym przez Radę. 
 

ON 

Nr VI/2/8/18  

z dn. 20.12.2018r. 

Powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji. Komisja Skarg, wniosków i petycji została 
powołana z dniem 20 grudnia 2018 r. 
Komisja działa w składzie przyjętym przez 
Radę. 
 

ON 

Nr VI/2/9/18  

z dn. 20.12.2018r. 

ustalenia składów osobowych stałych Komisji 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej. 

Komisje stałe zostały powołane z dniem 20 

grudnia 2018 r. 

ON 

Nr VI/2/10/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmiany uchwały Nr V/61/389/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 
października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Bielskiego. 

Przedmiotowa uchwała została przekazana 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. Została 

opublikowana w dniu 28 grudnia 2018 r. pod 

poz. 8274. Została również zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

ON 

Nr VI/2/11/18  

z dn. 20.12.2018r. 

planu pracy Rady Powiatu w Bielsku-Białej 
na 2019 r. 

Realizacja planu pracy Rady Powiatu 

będzie następowała w ciągu całego roku 

2019. 

 

ON 
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Nr VI/2/12/18  

z dn. 20.12.2018r. 

powierzenia Gminie Wilamowice zadania 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 
2019 roku. 

W celu wykonania uchwały w dniu 08 

stycznia 2019 r. podpisano porozumienie 

pomiędzy Gminą Wilamowice a Powiatem 

Bielskim w sprawie powierzenia Gminie 

Wilamowice zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi na 

terenie miasta Wilamowice w 2019 r. 

KT 

Nr VI/2/13/18  

z dn. 20.12.2018r. 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu na 2019 r. 

Przedmiotowa uchwała będąca aktem 

prawa miejscowego została opublikowana   

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego pod poz. 8275 w dniu 28.12.2018 

r. oraz przekazana do realizacji jednostce 

wyznaczonej do usuwania pojazdów i 

prowadzenia parkingu dla pojazdów 

usuniętych z drogi w 2019 r. 

KT 

Nr VI/2/14/18  

z dn. 20.12.2018r. 

Uchwała budżetowa na rok 2019 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 
20 grudnia roku 2018. 

W celu realizacji ww. Uchwały Zarząd 
Powiatu przyjął w dniu 07.01.2019 r. 
Uchwałę Nr 1/2019 w sprawie ustalenia 
planów finansowych jednostek budżetowych 
Powiatu Bielskiego. 
 

FN 

Nr VI/2/15/18  

z dn. 20.12.2018r. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Bielskiego. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 
 

FN 

Nr VI/2/16/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr 

Na posiedzeniu w dniu 21.12.2018 r. Zarząd 
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 460/2018 
stosowne zmiany w planach finansowych  

FN 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64831
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64831
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64831
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64831
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64833
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64833
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64833
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V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z 
późniejszymi zmianami. 

jednostek, dostosowując plan dochodów  
i wydatków jednostek do postanowień 
powyższej uchwały Rady. 

Nr VI/2/17/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z 
późniejszymi zmianami. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej. 
Uchwała została przyjęta do realizacji przez 
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu. 

FN 

Nr VI/2/18/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmiany uchwały Nr V/51/323/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu na realizację zadań w Powiecie 
Bielskim w 2018r. 

Środki na poszczególne zadania 
dofinansowane z PFRON zostały 
wydatkowane do 31.12.2018 r. zgodnie  
z ww. Uchwałą. 

 

PCPR 

Nr VI/2/19/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmiany Uchwały Nr V/60/382/18 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 września 
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na dofinansowanie zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej stanowiących własność Powiatu 
bielskiego: Zespół Szkół Technicznych i 
Licealnych ul. Traugutta 11 oraz Dom Kultury 
ul. Nad Białką 1C oba zlokalizowane w 
Czechowicach-Dziedzicach”. 

Zmiana Uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na dofinansowanie zadania  pn: 
„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej stanowiących 
własność Powiatu bielskiego: Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 
oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C oba 
zlokalizowane w Czechowicach – 
Dziedzicach” , wynika ze zmiany zasad 
udzielania dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach i dotyczy 
wydłużenia okresu spłaty pożyczki tj. na lata 
2021 – 2025. Umowa pożyczki została 
podpisana w dniu 24.12.2018 r. 

 

FN 

http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844
http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5400&Nr=2&ident=64844


 

 168 

 

Nr VI/2/20/18  

z dn. 20.12.2018r. 

zmiany uchwały Nr I/26/139/2000 Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 
2000 r. w sprawie ustalenia zasad, na 
podstawie których Radnym Rady Powiatu w 
Bielsku-Białej przysługują diety oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych, z późn. zm. 

Realizacja uchwały następowała na 

bieżąco.  

ON 

 

 


