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Będzin, dn. 26.06.2017 r.
WIRiNW-II. 061.001.2017

Raport z realizacji „Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego
na lata 2009-2020” za rok 2016

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych
i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego.
Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii Rozwoju są wskaźniki,
wynikające z danych pozyskiwanych z wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa.
Zgodnie z zapisami Strategii monitoring wykorzystuje ograniczoną ilość wskaźników tak, aby
możliwa była szybka ocena postępów realizacji Strategii (zgodnie z tabela nr 13).
Raport podzielony jest na cztery części odpowiadające czterem obszarom strategicznym.
Każda część przedstawiona została w formie opisowej poprzez omówienie podejmowanych
działań, oraz w tabeli wskaźników monitoringu celów operacyjnych.
I.

Kapitał Ludzki

I.1. Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości publicznej opieki zdrowotnej
I.1.1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych
Działania:
W 2016 roku realizowano; działania restrukturyzacyjne, plany remontów oraz prace
adaptacyjne w obiektach szpitala w Będzinie i Czeladzi. W roku 2016 nastąpiło przeniesienie
Oddziału Opieki Paliatywnej ze szpitala w Czeladzi do szpitala w Będzinie. Zwiększono liczbę
łóżek z 16 do 19. Ponadto na pacjentów czekały gabinety wyposażone w nowoczesny sprzęt
służący do leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

W sierpniu 2016 roku oddział chirurgii ogólnej rozpoczął swoją działalność w szpitalu
w Czeladzi. Powyższe działania mają wpływ na podniesienie standardu oferowanych usług
medycznych.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.1.1.1, I.1.1.2.

opisane zostały

I.1.2. Promocja zdrowego stylu życia
Działania:
W roku 2016 Wydział Zdrowia oraz Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym
organizował akcje z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ukierunkowane w szczególności
na profilaktykę schorzeń określonych jako dominujące i stanowiące główne przyczyny
niepełnosprawności oraz zgonów naszych mieszkańców.
Celem przeprowadzonych działań było przesiewowe wykrycie zmian chorobowych oraz
edukacja zdrowotna dotycząca konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu, nadciśnienia
tętniczego, cukrzycy i otyłości oraz wskazania metod zapobiegania zachorowaniom.
W ramach zadania zorganizowano szereg akcji promocji zdrowia, podczas których
wykonywano pomiary wysokości ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru i cholesterolu,
masy ciała, obliczano wskaźnik BMI, wykonywano plenerowe badania elektrokardiograficzne
(EKG), badania spirometryczne, badania CRP itp.
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego wraz z Powiatową Poradnią Psychologiczną
w Będzinie i Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Będzinie zrealizował w 2016 r.
Kampanię Społeczną Flow – bez wzmocnień radość życia bez uzależnień. WOiRS
zorganizował zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez fundację „S.N.A.P. - Stop Narkomanii
Alkoholizmowi Przemocy” w 7 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Będzińskiego.
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego przygotował spotkanie dla Seniorów, którego częścią
był wykład „Choroby układu krążenia – czynniki ryzyka”.

Oprócz tego miejsce miały

bezpłatne badania: pomiar cukru, cholesterolu, ciśnienia czy tkanki tłuszczowej.
Na wydarzenie mieszkańców Powiatu Będzińskiego zaprosiły Starostwo Powiatowe
w Będzinie, Powiatowa Akademia Zdrowego i Bezpiecznego Seniora oraz Centrum Medyczne
Synexus.

Z

okazji

„Światowego

Dnia

Walki

z

Cukrzycą”

oraz

w ramach akcji „Wspólnie w trosce o zdrowie rodziców” zorganizowano bezpłatne badania
medyczne dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Badania krwi, EKG oraz spirometrii
odbyły się na terenie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.2.3.

opisane zostały

I.2. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu
I.2.1. Wzrost jakości edukacji
Działania:
W roku 2016 Powiat Będziński jako partner WS Humanitas z Sosnowca pojął realizację
projektu unijnego „Akademia kreatywności i kompetencji w Powicie Będzińskim”. Projekt
został skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, uczniów szkół
specjalnych oraz nauczycieli. Założeniem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego
i edukacyjno-terapeutycznego, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów. W ramach
projektu została doposażona pracownia matematyczna w ZST-U w Będzinie oraz został
zakupiony różnoraki sprzęt terapeutyczny dla SOSW w Będzinie oraz ZSS w Czeladzi.
PCKUiP w Będzinie rozpoczęło realizację projektu unijnego „Zagłębiowskie kroki ku
przyszłości etap I”. W ramach projektu nastąpi wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez
szereg kursów i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych.
Na wzrost jakości

edukacji ma również wpływ projekt unijny realizowany przez SOSW

w Będzinie pt.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSW w Będzinie – etap I”. WIRiNW
w roku 2016 złożył projekt unijny inwestycyjny dla SOSW, pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej
w Powiecie Będzińskim – przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział
przedszkolny w budynku SOSW w Będzinie”.
WIRiNW podpisał w grudniu 2016 roku umowę o dofinansowanie projektu unijnego
inwestycyjnego

pt.:

”Zagłębiowska

Liga

Zawodowców

-

przebudowa

obiektu

z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP – budynek nr
1”. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z doposażeniem
trzech pracowni zawodowych. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz zwiększenie kompetencji uczniów szkół zawodowych.
ZST-U w Będzinie realizuje projekt w ramach Erasmus + pt.: Praktyka zagraniczna – lepszy
start w przyszłość”. Projekt zakładał odbycie przez uczniów praktyk zawodowych Wielkiej
Brytanii i Włoszech.
PCKUiP realizuje projekt w ramach POWER, skierowany do nauczycieli przedmiotów
zawodowych na podniesienie wyszkolenia zawodowego nauczycieli.

W sposób ciągły odbywa się promowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego za pomocą
stron internetowych szkół, powiatu, prasy lokalnej. Organizowany były dni otwarte
w szkołach, Targi Pracy.
W roku szkolnym 2016/2017 szkoły poszerzały ofertę edukacyjną o nowe kierunki
kształcenia, ZST-U w Będzinie: elektryk, technik eksploatacji portów i terminali, fototechnik,
w ZSOiT w Wojkowicach: technik lotniskowych służb operacyjnych
.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji opisane zostały
w tabeli I.2.1.1, I.2.1.2, I.2.1.3. W załączeniu odrębna tabela ze wskaźnikami do punktu
I.2.1.4.
I.2.2. Rozwój usług społecznych i społeczeństwa informacyjnego
Działania:
W 2016 roku w szkołach powiatu upowszechniany był proces nauczania z zastosowaniem
e-edukacji, poprzez następujące działania: korzystanie z e-podręczników, dzienników
elektronicznych co umożliwia zadawanie i sprawdzanie prac przez platformę edukacyjną.
Projekty o pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, są również składane w wersji elektronicznej
przez specjalnie do tego celu przygotowaną platformę LSI.
W ramach Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej można korzystać z portalu
„e-Szpital”. Korzystanie z portalu „e-Szpital” jest całkowicie bezpłatne.
WGiGN w roku 2016 podjął z ościennymi gminami starania o uzyskania środków unijnych na
realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji
publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych
rejestrów publicznych”. Celem projektu jest poprawa dostępności i komunikacji
elektronicznej(umowa została podpisana w styczniu 2017r.).
Wskaźnik do celu operacyjnego jako wyjściowy dla analizy tendencji
w tabeli I.2.2.1.

opisany został

I.3. Wyrównywanie szans rozwojowych mieszkańców powiatu
I.1.3.1. Aktywizacja osób bezrobotnych
Działania:
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku podejmował i realizował następujące przedsięwzięcia wpisujące się w działania:
1) Podniesienie aktywności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych poprzez
organizowanie kursów, szkoleń i poradnictwa zawodowego.
 Przeszkolenie 139 osób;
 Objęcie osób bezrobotnych usługą poradnictwa zawodowego: 126 osób skorzystało
z porady indywidualnej, 48 z porady grupowej, z indywidualnej informacji zawodowej
skorzystało 16 osób, w grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyły 52 osoby.
PUP realizował następujące projekty:
 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (II), Oś Priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Będzinie (II), Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia

–

projekty

pozakonkursowe

(dla

publicznych

służb

zatrudnienia)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


oraz programów finansowanych z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
społecznej:
Program wsparcia dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.
PUP organizował giełdy pracy jako formy

bezpośredniego kontaktu pracodawcy

z wieloma kandydatami do pracy. W 2016 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie zorganizowano 12 giełd pracy, w których udział wzięło 136 zarejestrowanych
bezrobotnych. W wyniku giełd zatrudnienie podjęły 22 osoby bezrobotne (efektywność
giełd pracy przeprowadzonych w 2016 r. wyniosła 16,18 %). Podczas giełd pracy

oferowano zatrudnienie w zawodach: krawiec, monter-spawacz, pracownik produkcji,
pracownik ochrony, sortowacz, sprzedawca, kierowca kat. C;
W dniu 21.03.2016 r. zorganizowano Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w siedzibie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29
oraz 11.05.2016 r. Powiatowych Targów Pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie.

Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.3.1.1, I.3.1.2, I.3.1.3., I.3.1.4, I.3.1.5.

opisane zostały

I.1.3.2. Rozwój systemowego wsparcia rodzin
Działania:
W 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w celu pozyskania kandydatów
na rodziców zastępczych prowadziło działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Działania
realizowane były poprzez dystrybucję plakatów oraz ulotek.
Na stronie internetowej tut. Centrum - www.pcpr.bedzin.pl oraz Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny w Będzinie - www.osrodekwspierania.pl zamieszczone zostały komunikaty
o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych. Rodzicielstwo zastępcze było także
promowane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim.
Ponadto plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze „ Mamo, Tato chcę do Domu” widniały
w Urzędach Miasta, Domach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, Ośrodkach Pomocy Społecznej
oraz Sądzie Rejonowym w Będzinie.
Wyspecjalizowani pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w 2016r.
przeprowadzili 1 edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Szkolenie zorganizowane było w terminie kwiecień – czerwiec 2016r. Szkolenie rozpoczęło 13
osób, ukończyło 5 osób.
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny przy współpracy z PCPR podejmował wobec rodzin
zastępczych działania o charakterze wsparcia psychologiczno- terapeutycznego.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli I.3.2.1, I.3.2.2, I.3.2.3., I.3.2.4.

opisane zostały

I.3.3. Zapobieganie marginalizacji osób szczególnie narażonych na zjawisko
wykluczenia społecznego
Działania:
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego w roku 2016 kontynuował program „AS – Aktywny
Senior, Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014 - 2018”.
W dniu 14 listopada 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego
w Będzinie odbyły się obchody II Powiatowego Dnia Seniora.
W programie uroczystości znalazły się:
1) Prezentacja ofert przez partnerów i przedsiębiorców uczestniczących w programie
„AS – Aktywny Senior. Powiatowym Programie dla Seniorów na lata 2014 – 2018”:
2) Międzypokoleniowa dyskoteka z DJ Wiką
Po zakończeniu części oficjalnej seniorzy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy
dyskotekowej, która prowadziła najstarsza didżejka w Europie DJ Wika czyli Wirginia Szmyt.
W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę o dofinansowanie
projektu „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Grupą docelową są mieszkańcy
Powiatu korzystający z pomocy społecznej, w tym niepełnosprawni oraz przebywający
w pieczy zastępczej. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Będzin, Wojkowice,
Sławków, Bobrowniki.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli I.3.3.1, I.3.3.2.

II.

Środowisko naturalne i kulturowe

II.1. Zadbana przestrzeń wspólna i środowisko naturalne
II.1.1. Zachowanie ładu przestrzennego
Działania:
W roku 2016 Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego rozpoczął realizację
inwestycji mającej pośrednio wpływ na rewitalizację terenów przestrzeni publicznej:
- „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla
potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 1”, projekt otrzymał

dofinansowanie ze środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020, umowa podpisana
w grudniu 2016 roku. W ramach projektu nastąpi również termomodernizacja budynku.
W roku 2016 WIRiNW kontynuował:
- „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. Dominia Savio w Sarnowie
ul. Wiejska 104”, zadanie wykonywane dwu etapowo, pierwszy etap zakończył się we
wrześniu 2015 roku. Wartość 404 241,82 zł ( w tym dofinansowanie z WFOŚiGW). Drugi etap
zadania w roku 2016, wartość 317 285,16 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW).
Wskaźnik do celu operacyjnego jako wyjściowy dla analizy tendencji

opisany został

w tabeli II.1.1.2.
II.1.2. Zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska
Działania:
W trakcie opracowania jest „Program ochrony środowiska dla Powiatu Będzińskiego na lata
2017-2020 z perspektywą do roku 2025” – kwota 5 535,00 zł.
Przekazano pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem dla Kół Łowieckich na
zagospodarowanie obwodu łowieckiego i ochronę zwierzyny - kwota 9 996,00 zł.
Wydział Środowiska i Leśnictwa uczestniczył w projekcie Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – zakończenie w roku
2016.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli II.1.2.1, II.1.2.2.
II.2. Atrakcyjna przestrzeń kulturalna
II.2.1. Poszerzenie oferty kulturalnej
Działania:
W roku 2016 Wydział Informacji i Promocji Powiatu organizował oraz współorganizował
przedsięwzięcia kulturalne: Powiatowe Spotkanie Noworoczne, Gala Nagród Starosty za
Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury,
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Zdrowia Seniora, Powiatowy
Dzień Wiosny, Dzień dla Rodziny, Spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu, Stop Cukrzycy, Wizyta delegacji z Żydaczowa, Dzień dla Rodziny Agatsu, Turniej

Rycerski na Zamku, Zawody spławikowe o Puchar Starosty Będzińskiego w Czeladzi, Aktywne
Wtorki Seniora, II Powiatowy Dzień Seniora, Piknik „Ruszamy powiat z kanapy”, Piknik
Rodzinny „Bezpieczna Droga do Szkoły” w Siewierzu, Akcja "Ustąp pierwszeństwa", Wigilia
pod Chmurką, Slalom Gigant

o Puchar Starosty w Istebnej, Gra edukacyjno-sportowa

„Łebski Traper” w Wojkowicach, Turniej Musztry, Bieg Nowej Wsi, Trial motocyklowy
w Rogoźniku, Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Tenisie Stołowym, Silesia Highland Marathon,
Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Turniej Sołtysów Powiatu Będzińskiego,
Rajd Rowerowy „Ścieżkami Sławkowa”.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3.

III.

Infrastruktura

III.1. Sprawna i efektywna infrastruktura
III.1.1. Wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu
Działania:
W roku 2016 następowała realizacja zadań na terenie gminy Bobrowniki, Psary, Siewierz,
Wojkowice, Czeladź min. przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4718 S – ul. Polna
w Preczowie, przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4768 S – ul. Kościelna w Dąbiu,
przebudowa drogi powiatowej 1716 S – ulica Długa w Siewierzu, realizacja zadań na
drogach powiatowych na terenie Gminy Psary, przebudowa mostu drogowego nad potokiem
w ciągu drogi powiatowej nr 3203 S (ul. Świerczewskiego) w Sączowie.
W roku 2016 nastąpiła realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego
na odcinku rondo ul. Nowopogońska w Czeladzi – ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu do
skrzyżowania z DK 86 – etap I”.
W 2016 roku opracowano dokument pn.: „Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie
Będzińskim” wraz z gminami powiatu. Koncepcja zawiera m.in. analizy planistyczne,
syntetyczne przedstawienie potencjału, możliwości i warunków gmin Powiatu Będzińskiego

w zakresie budowy dróg rowerowych, przedstawienie koncepcji systemu komunikacji
rowerowej powiatu ze wskazaniem centrów przesiadkowych różnej kategorii, zintegrowanych
ze środkami transportu zbiorowego oraz sposobu połączeń tych centrów poprzez optymalny
dobór tras dróg rowerowych na terenie Powiatu Będzińskiego przy wstępnym założeniu,
że główne centrum przesiadkowe będzie zlokalizowane w Będzinie oraz przedstawienie
sposobu integracji nowych połączeń z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli III.1.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3.

III.1.2. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej
Działania:
Z budżetu powiatu w roku 2016 dofinansowano prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty
budowlane obiektów wpisanych do rejestrów zabytków: restauracja barokowego ołtarza
Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku w kościele pw. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu.

W 2016 roku przeprowadzono remont sali gimnastycznej w ZSOiT w Wojkowicach, na
podstawie porozumienia z gminą Wojkowice. Powiat Będziński przekazał dotację w wysokości
174 825,05 zł.
W 2016 roku WIiPP promował szlak turystyczny Via Regia – Droga Świętego Jakuba oraz
przebiegającą przez cały powiat Jasnogórską Drogę św. Jakuba, m.in. poprzez udział
w działaniach i spotkaniach Zagłębiowskiego Klubu Przyjaciół Camino oraz tradycyjnym
Jarmarku św. Jakuba w Sławkowie. Spotkania Klubu odbywają się co miesiąc w Sączowie.
Szlak ten jest rozpoznawalny w kraju oraz w Europie i cieszy się coraz większą popularnością
wśród pielgrzymów i turystów.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji
w tabeli III.1.2.1, III.1.2.2, III.1.2.3.

opisane zostały

III.1.3. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Działania:
Nakłady na remonty i modernizację placówek opieki zdrowotnej PZZOZ w roku 2016:
- Adaptacja węzła sanitarnego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w Przychodni
Specjalistycznej – 39 329,73 zł.,
- Adaptacja węzła sanitarnego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych budynku
Oddziału dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - 43 667,74 zł.,
- Adaptacja pomieszczeń na Oddział Opieki Paliatywnej – 217 836,11 zł.,
- Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji – 206 959,68 zł.,
- Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Ogólnej – 80 130,38 zł.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli III.1.3.1, III.1.3.2.

IV.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

IV.1.1. Rozwój współpracy międzysektorowej
Działania:
WIRiNW w dalszym ciągu prowadził szereg uzgodnień w celu umożliwienia składania
projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych min. z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, Biurem Krajowej Informacji Podatkowej, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na bieżąco była prowadzona współpraca
w zakresie złożonych projektów unijnych tj. z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego.
WIiPP w roku 2016 stale współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami zajmującymi się
promocją regionu pod względem turystycznym od wielu lat z Forum dla Zagłębia
Dąbrowskiego, stowarzyszeniem, które działa na rzecz rozwoju turystyki całego Zagłębia
Dąbrowskiego, m.in. poprzez opracowanie i prowadzenia Encyklopedii Wikizaglebie.pl oraz
opiekę na Drogą św. Jakuba Via Regia. Ponadto kontynuowano współpracę m.in.: z PTTK,

Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje
Miasto", Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji Pro Fortalicium (stowarzyszenie
zajmuje się wyznaczaniem nowych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych) oraz
wieloma innymi.
Powiat Będziński w ramach współpracy międzysektorowej współpracuje z Agencją Rozwoju
Lokalnego w Sosnowcu, w roku 2016 Ośrodek Szkoleń i Doradztwa przeprowadzał szkolenia
na rzecz Starostwa Powiatowego.
W roku 2016 po podpisaniu w czerwcu umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Humanitas
z siedzibą w Sosnowcu, która otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu „Akademia kreatywności i kompetencji w Powicie
Będzińskim”, rozpoczęła się wspólna realizacja projektu

skierowanego na poprawę

efektywności kształcenia ogólnego w szkołach powiatowych.
WIRiNW w ramach zadań własnych, prowadzi bieżące zarządzanie Będzińskim Inkubatorem
Przedsiębiorczości oraz nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów przyjętych w poczet
Inkubatora.

Inkubator

jest

formą

zorganizowanego

kompleksu

gospodarczego,

zorientowanego na wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw. Szczególną wagę
przywiązuje się do stwarzania korzystnych warunków dla nowo powstałych firm lub rozwoju
istniejących firm, prowadzonych przez min. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby
powyżej 50 roku życia. W roku 2016 w ramach Inkubatora wsparciem poprzez wynajem
powierzchni z zastosowaniem preferencyjnych stawek najmu objęta została jedna firma.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli IV.1.1.1, IV.1.1.2, IV.1.1.3, IV.1.1.4, IV.1.1.5.
IV.1.2. Rozwój współpracy między jednostkami administracji publicznej.
Działania:
Nadal trwa bieżąca współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w kwestiach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Powiat Będziński w roku 2016 złożył do Urzędu Marszałkowskiego dwa projekty inwestycyjne
w ramach ZIT, dotyczące przebudowy przedszkola w SOSW w Będzinie oraz przebudowy sal
do praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie (budynek nr 1).

W roku 2016 nastąpiła finalizacja opracowania Koncepcji systemu dróg rowerowych
w Powiecie Będzińskim.
Następowały uzgodnienia z gminami w zakresie zapisów Lokalnych Programów Rewitalizacji
i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Zakończono prace z ościennymi gminami w zakresie realizacji projektu Zagłębiowski Park
Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Krynicy (projekt
dofinansowany

ze

środków

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego 2009-2014.
Przy współpracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sosnowcu,
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego zorganizował Mobilny Punkt
Informacyjny. W indywidualnych konsultacjach wzięło udział 8 przedsiębiorców. Porady
dotyczyły głownie możliwości uzyskania dotacji unijnej na rozwój przedsiębiorstwa.
Pracownicy Wydziału udzielają także indywidualnych porad w zakresie ubiegania się
o dofinansowanie lub uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
pomagają przy wypełnianiu wniosku osobom ubiegającym się o dofinansowanie
z Powiatowego Urzędu Pracy.
Wskaźniki do celu operacyjnego jako wyjściowe dla analizy tendencji

opisane zostały

w tabeli IV.1.2.1, IV.1.2.2.

Propozycje Wydziału Inwestycji i Rozwoju:
1. Przyjąć do wiadomości część opisową z realizacji „Aktualizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020” za rok 2016 wraz z Tabelą wskaźników
monitoringu i wyrazić zgodę na zamieszczenie powyższej informacji na stronie
internetowej starostwa w zakładce strategia.

