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Szanowni Mieszkańcy  
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego!

Oddajemy w Wasze ręce opracowanie, które jest bilansem dokonań samorządu Po-
wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji. Pokrótce opisaliśmy to, co udało się osiągnąć 
i czym można się pochwalić. Niniejszy raport jest bardzo skróconym podsumowaniem 
działalności samorządu powiatowego w latach �0�4-�0�8 i uwypukla sprawy najistot-
niejsze. Ufamy, że zaprezentowany w nim materiał pozwoli na obiektywną ocenę do-
konań mijającego czterolecia. Tym bardziej, że to podsumowanie przypada na szcze-
gólny rok �0-lecia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

Nasz powiat jest jednym z najprężniej rozwijających się powiatów ziemskich nie tyl-
ko na Śląsku, ale także w Polsce. W �0�5 roku Powiat Bieruńsko-Lędziński został uho-
norowany Statuetką Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za zajęcie pierwsze-
go miejsca w skali kraju w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”. Ranking 
opracowany został przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskie-
go na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa 
Finansów i jest rzetelnym potwierdzeniem jego dynamicznego rozwoju. 

W �999 roku powiat liczył 55.557 mieszkańców. Obecnie zamieszkuje go 59.550 
mieszkańców. Nieznacznie przeważają kobiety stanowiące 50,7% zamieszkujących go 
osób, mężczyzn jest 49.3%. W latach �00�-�0�7 liczba mieszkańców wzrosła o 7,�%. 

Powiat Bieruńsko-Lędziński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący ��3. Odpowia-
da to przyrostowi naturalnemu 3,76 na �000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. W �0�7 roku urodziło się 73� dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłop-
ców. Należy do powiatów o relatywnie młodej populacji. Średni wiek mieszkańców to 
39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa 
śląskiego oraz od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 63,5% jego mieszkańców 
jest w wieku produkcyjnym, �9,4% w wieku przedprodukcyjnym, a �7,0% w wieku po-
produkcyjnym. W powiecie bieruńsko-lędzińskim na �000 mieszkańców pracuje �89 
osób. Jest to więcej od średnich wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie 
więcej od średnich wartości dla Polski.

Powiat jest zasobny ekonomicznie i atrakcyjny do zamieszkania. Jest powiatem o tra-
dycyjnej kulturze gospodarczej, posiada tereny do inwestowania. Charakteryzuje go 
bardzo niski w skali kraju poziom bezrobocia. Bezrobocie rejestrowane w powiecie 
w �0�6 roku wynosiło 3,7%. W ciągu � lat uległo zmniejszeniu o � punkt procentowy 
i wynosi �,7%. Jest ono znacznie mniejsze od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 
województwa śląskiego (4,5%) oraz stopy bezrobocia rejestrowanego dla całego kraju 
(5,9%). [PUP Tychy, stan na 30.06.�0�8].

Powiat Bieruńsko-Lędziński należy do powiatów bezpiecznych. W roku �0�7 na jego 
terenie stwierdzono ��80 przestępstw. Oznacza to, że na każdych �000 mieszkańców 
odnotowano ��,57 przestępstwa. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla 
województwa śląskiego. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszyst-
kich przestępstw ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 86,�0% i jest znacz-
nie wyższy od wskaźnika wykrywalności dla województwa śląskiego i dla całej Polski. 
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W przeliczeniu na �000 mieszkańców powiatu najwięcej stwierdzono przestępstw 
o charakterze kryminalnym – �3,0� (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu – 9,86 
(wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze 
gospodarczym – 6,�8 (9�%), drogowe – �,65 (�00%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu 
– 0,37 (86%) [GUS, 3�.��.�0�7].

Nasz powiat jest również powiatem o silnej tożsamości społeczno-kulturowej, za-
pewniającym szeroką dostępność różnorodnych usług edukacyjnych i kulturalnych, 
otwartym na współpracę, o sprawnej administracji. Wystarczy tu nadmienić, że tylko 
Wydział Komunikacji wydał w upływającym czteroleciu blisko �38 tysięcy decyzji ad-
ministracyjnych, wydając ponad �65 tysięcy sztuk dokumentów, legalizatorów i tablic 
rejestracyjnych, a Wydział Środowiska i Rolnictwa przeprowadził ponad �,5 tysiąca po-
stępowań administracyjnych w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ście-
kowej, leśnej, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszym roku istnienia budżet powiatu kształtował się na poziomie 8 mln złotych. 
Systematycznie na przestrzeni lat rósł. U progu kadencji w � poł. �0�4 wydatki budżeto-
we przekroczyły 55,3 miliona złotych. Szacuje się, że wydatki budżetowe w �0�8 roku za-
mkną się kwotą blisko 70 milionów złotych. Warto tu nadmienić, że wiąże się to ze stałym 
wzrostem dochodów i systematycznie spadającym zadłużeniem powiatu. Na początku 
kadencji w �0�4 roku wynosiło ono blisko 4,4 miliona złotych, a na koniec roku �0�7 wy-
niosło nieco ponad � miliony złotych i stanowiło tylko 4,4% wykonanych dochodów. 

Warto pamiętać, że o rozwoju powiatu decydują liczne uwarunkowania wewnętrz-
ne i zewnętrzne. Pośród nich m.in. polityka rządu w zakresie finansowania zadań re-
alizowanych przez powiaty, kondycja górnictwa i energetyki, konkurencja powiatów 
ościennych, demografia, czy priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego. Dobrym przykładem może tu być – nieudana w poprzedniej ka-
dencji – próba rewitalizacji terenu i budynku maszyny wyciągowej po byłej kopalni 
Piast w Lędzinach. Podjęte wtedy starania ostatecznie zostały zwieńczone sukcesem 
w V kadencji Rady Powiatu. W �0�8 roku powiat uzyskał największe w historii dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata �0�4-�0�0 z przeznaczeniem 
na realizację Centrum Usług Społecznych. Pozyskana przez Zarząd Powiatu niebagatel-
na kwota blisko 5,8 miliona złotych z funduszy europejskich, została wsparta środkami 
z budżetu państwa na sumę ponad 700 tys. złotych. 

 Wszelkie działania podejmowane przez samorząd powiatowy wpisują się w realiza-
cję Strategii Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata �0�4-�0�0. Strategia Po-
wiatu w �0�8 roku prezentuje pożądane kierunki rozwoju powiatu, jego społeczności 
i gospodarki. Jest programem działania będącym podstawą dobrego i efektywnego 
zarządzania administracją samorządową. Formułuje priorytety, jest punktem wyjścia 
określającym kierunki rozwoju, podstawą do zarządzania zasobami materialnymi i fi-
nansowymi powiatu. Warunkuje trafność wydatkowania środków własnych oraz moż-
liwość ubiegania się o środki krajowe i pomocowe Unii Europejskiej. 

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
V kadencji
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W WyNIKU WyBORóW SaMORZąDOWyCh W �0�4 ROKU  
DO RaDy POWIaTU BIERUńSKO-LęDZIńSKIEGO WyBRaNO �7 RaDNyCh.

RADNI V KADENCJI
4Anna Kubica  – Przewodnicząca Rady Powiatu
4Marek Spyra  – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4Agnieszka Wyderka-Dyjecińska  – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  
    (od lutego �0�7 r.)
4Bernard Bednorz  – Starosta Bieruńsko-Lędziński
4Mariusz Żołna  – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
    (od grudnia �0�6 r.)
4Henryk Paruzel  –  Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego (od grudnia �0�6 r.)
4Walenty Goczoł  –  Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego (od lutego �0�7 r.), 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

4Henryk Barcik  –  Członek Komisji  Społecznej, Promocji Zdrowia 
i Kultury Fizycznej 

    (Wicestarosta Powiatu do grudnia �0�6 r.)
4Kazimierz Chajdas  –  Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Komisji Rewizyjnej
4Janusz Freitag  –  Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Komisji Budżetu i Finansów
4Józef Goczoł  –  Członek Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia 

i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rewizyjnej  
4Czesław Kłyk  –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 

Członek Komisji Budżetu i Finansów 



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 5

4Zofia Łabuś  –  Przewodnicząca Komisji  Edukacji, Kultury 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Członek 
Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury 
Fizycznej 

4Helena Magiera-Molendowska  –  Przewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji 
Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Członek 
Komisji Rewizyjnej 

4Franciszek Mateja  –  Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju 
oraz Członek Komisji  Budżetu i Finansów 

4Łukasz Odelga  – Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju
    (Członek Zarządu Powiatu do grudnia �0�6 r.)
4Bernard Pustelnik  –  Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Budżetu i Finansów

ZARZąD PowIAtu
4Bernard Bednorz  – Starosta Bieruńsko-Lędziński
4Mariusz Żołna  – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
4Henryk Paruzel  –  Członek Zarządu  

Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
4Walenty Goczoł  –  Członek Zarządu  

Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 
4Renata Rduch  – Skarbnik Powiatu
4Zenon Kubica  – Sekretarz Powiatu
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Zadłużenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dzień 30.06.2018 r.  
wynosi 1 688 229 złotych. Stanowi to 5,8 % wykonanych  

i 2,84% planowanych dochodów powiatu.

PowIAt BIERuŃSKo-LĘDZIŃSKI 
FINANSowYM PRYMuSEM

To, że powiat bieruńsko-lędziński zajmuje czołowe miejsca w różnorakich rankin-
gach krajowych samorządów jest bezsporne. Drugi z prezentowanych rankingów (na 
wewnętrznej stronie okładki) potwierdza, że nasz powiat należy do finansowych pry-
musów. ��. miejsce w stawce 3�4 powiatów ziemskich pokazuje jego potencjał i po-
twierdza jego bardzo dobrą kondycję finansową.

Jednym z najistotniejszych czynników determinujących kondycję finansową jedno-
stek samorządowych jest poziom ich zadłużenia. W przypadku powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego jego zadłużenie systematycznie spada. W �0�4 roku, u progu obecnej ka-
dencji, zadłużenie powiatu było bliskie 4,4 mln złotych. W kolejnych latach wykazywało 
tendencję spadkową. W �0�5 roku było to nieco ponad 3,6 mln złotych, a w kolejnym 
ok. �,8 mln złotych. Na koniec grudnia �0�7 roku spadło do � 074 455 złotych i stano-
wiło 4,4% wykonanych dochodów. 

Zgodnie z wyliczeniami w pierwszym półroczu �0�8 roku zadłużenie nadal maleje 
i spadło poniżej �,7 mln złotych. Utrzymująca się w mijającym czteroleciu stała ten-
dencja spadkowa zadłużenia powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest rzetelnym potwier-
dzeniem jego dobrej kondycji i dyscypliny finansowej. Jak kształtowało się powiatowe 
zadłużenie obrazuje poniższy wykres.



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 7

DROGI 
W POWIECIE
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Modernizacja sieci drogowej jest jednym z najważniejszych celów władz powiato-
wych. W pierwszych latach funkcjonowania powiatu (�999-�00�) powiat wydał na 
drogi około miliona złotych. W latach późniejszych rozpoczęła się stale narastająca 
ofensywa drogowa. W latach �003-�006 kwota ta sięgnęła �5 milionów złotych, do 
�0�0 roku kwotę tę podwojono. W sumie do końca �0�4 roku na drogi przeznaczono 
blisko 78 mln złotych. Ten niespotykany rozmach inwestycyjny na drogach powiato-
wych, pozwolił na przezwyciężenie skutków wielkiej powodzi w maju �0�0 roku, która 
uszkodziła kilometry dróg, poboczy, rowów, przepustów, naruszyła konstrukcje mo-
stów. Działania te są kontynuowane przez całą obecną kadencję. W latach �0�4-�0�8 
powiat konsekwentnie i kompleksowo modernizuje drogi i chodniki, ścieżki rowerowe 
oraz towarzyszącą im infrastrukturę podziemną.

Na podstawie art. �a ust. � ustawy z dnia �� marca �985 r. o drogach publicznych 
drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. Zgodnie z art. �9 ust. � 
pkt. 3 ww. ustawy zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może wyko-
nywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządcą drogi. 
W imieniu Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego drogami powiatowymi zarządza 
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu (PZD), utworzony w dniu 0�.��.�00� r. na mocy 
uchwały nr XXXVI/�38/�00� Rady Powiatu Tyskiego z dnia �8 września �00� r.

Obecnie PZD zarządza siecią 101,012 km dróg powiatowych, na których znaj-
duje się 9 mostów i 2 wiadukty, 31 przepustów oraz 13 przejazdów kolejowych.

Tabela nr 1: Udział ilościowy i procentowy dróg powiatowych
w rozbiciu na gminy w 2018 r.

Wyszczególnienie Bieruń Lędziny Imielin Bojszowy Chełm Śl . RAZEM

Długość dróg
 [km] 20,892 36,052 13,223 23,150 7,695 101,012

Długość dróg 
[%] (20,68) (35,69) (13,09) (22,92) (7,62) (100,00)

WyKAZ DRóG POWIAtOWyCH 
nA tEREnIE POWIAtu BIERuńSKO-LęDZIńSKIEGO

 
Wykaz dróg zgodnie z §�8 pkt � Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia �6 lu-
tego �005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 9

Lp. nr drogi nazwa ulicy Przebieg drogi powiatowej
BIERuń

�. 4�37 S Wawelska DK 44 – Jagiełły
�.  4�37 S Jagiełły Wawelska – Bijasowicka
3.  4�37 S Bijasowicka Jagiełły – Krupniczej
4.  4�37 S Krupnicza Bijasowicka – Skromnej
5.  5900 S Świerczyniecka Oświęcimska – Barwna
6.  5904 S Bogusławskiego Lipowa – DK 44
7.  5905 S Bojszowska Krakowska – DW 93�
8.  5906 S Chemików DK 44 – zakłady ERG
9.  5907 S Krakowska Chemików – DK 44

�0.  5908 S Lędzińska granica Lędziny - granica Tychy
��. 59�9 S Remizowa DW 934 - Kosynierów
��.  59�5 S Kosynierów Ofiar Oświęcimskich – DK 44
�3.  59�5 S Ofiar Oświęcimskich DW 934 – Kosynierów
�4.  59�6 S Patriotów Bohaterów Westerplatte – DK 44
�5.  59�6 S Bohaterów Westerplatte DW 934 – Mielęckiego
�6.  59�7 S Mielęckiego Bohaterów Westerplatte – wał rz. Wisły
�7. 80�0 S Lokalna Świerczyniecka - granica m. Tychy

LęDZIny
�.  5904 S Lipowa (dawna Szenwalda) Jagiellońska – Bogusławskiego
�.  5904 S Jagiellońska Lędzińska – Lipowa
3.  5909 S hołdunowska S� – Lędzińska
4.  5909 S Lędzińska hołdunowska – granica m. Bieruń
5.  59�0 S Pokoju hołdunowska – Lędzińska
6.  59�� S Oficerska Ułańska – Pokoju
7.  59�� S Wygody granica m. Tychy – Kontnego
8.  59�� S Kontnego Wygody – Lędzińska
9.  59�3 S Zamoście Zakole - Zamkowa 

�0.  59�3 S Zamkowa Zamoście - Wygody
��.  59�4 S Gwarków hołdunowska – św. Brata alberta
��.  59�4 S Murckowska granica m. Mysłowice – hołdunowska
�3.  59�5 S Ułańska hołdunowska – Podmiejska
�4.  59�� S Goławiecka Lipowa – Odrodzenia
�5.  59�� S Ziemowita Oficerska – Dzikowa
�6.  59�3 S Dzikowa granica m. Imielin - Goławiecka
�7. 59�8 S Zawiszy Czarnego granica m. Lędziny – Kontnego
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IMIELIn
�. 59�4 S Brata alberta Gwarków – DW 934
�. 59�5 S Podmiejska Ułańska – św. Brata alberta
3. 59�6 S Satelicka DW 934 – Zachęty
4. 59�8 S Nowozachęty DW 934 – Zachęty
5. 59�8 S Zachęty Nowozachęty – granica m. Mysłowice
6. 59�3 S Dzikowa granica m. Lędziny - Goławiecka

CHEŁM ŚLĄSKI
�. 59�0 S Techników Boya-Żeleńskiego - DW 934
�. 59�� S Odrodzenia Goławiecka – Śląska
3. 59�� S Śląska Odrodzenia – DW 934
4. 59�4 S Osada Kolonia Leśna – DW 934
5. 59�4 S Kolonia Leśna granica m. Chełm Śląski - Osada

BOJSZOWy
�. 4�36 S Gilowicka DW 93� – granica m. Gilowice
�. 4�37 S Wolska Skromna – granica m. Wola
3. 4�37 S Skromna Krupnicza – Wolska
4. 4�38 S Kopalniana DW 93� – granica m. Wola
5. 5900 S Ruchu Oporu Cichy Kącik – DW 93�
6. 5900 S Barwna Świerczyniecka – Prosta
7. 5900 S Prosta Barwna – Cichy Kącik
8. 590� S Bojszowska Skromna – Jedlińska
9. 590� S Jedlińska Bojszowska – DW 93�

�0. 590� S Gaikowa DW 93� – Pancerniaków
��. 590� S Pancerniaków Gaikowa – Trzcinowa
��. 590� S Brzozowa Dąbrowa – Trzcinowa
�3. 590� S Trzcinowa Brzozowa – Barwna
�4. 590� S Bieruńska Barwna – granica m. Tychy
�5. 590� S Cichy Kącik Dąbrowa – Ruchu Oporu
�6. 590� S Dąbrowa Trzcinowa – Cichy Kącik
�7. 5903 S Leśniczówka DW 93� – granica m. Pszczyna

Na skutek podjęcia szerokiego zakresu robót w latach �0�4-�0�8 stan dróg powia-
towych, bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów uległ dalszej poprawie. Nowe na-
wierzchnie dróg zwiększają komfort podróżowania, lepsze skomunikowanie jego pięciu 
gmin pomaga w rozwoju powiatu. Powiatowe inwestycje drogowe dotyczą wszystkich 
gmin – każda z gmin ma w nich swój finansowy udział. W każdej z naszych gmin powiat 
realizował inwestycje zgodnie z priorytetami komunikacyjnymi, posiadaną dokumenta-
cją oraz możliwościami wsparcia finansowego przez gminy powiatowych inwestycji.
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W bieżącej kadencji władz powiatu,  
od 2014 roku na inwestycje drogowe przeznaczono: 44 843 973,56

nAKŁADy InWEStyCyJnE nA DROGI POWIAtOWE
W POWIECIE BIERuńSKO-LęDZIńSKIM w latach 2014-2018

w tym środki:

Własne powiatu �5 �63 356,0�

Gminy Bieruń � �76 658,3�

Gminy Lędziny 3 ��� �8�,�3

Gminy Imielin � 6�5 6�9,00

Gminy Bojszowy 499 999,36

Gminy Chełm Śląski � 000 000,00

Inne źródła finansowania

�� 077 �48,75
w tym:

*RPO WSL: � 98� 005,43
**NPPDL – etap II: 4 886 748,85

Erg Folie: �0 000,00
***PRGiPID: � 7�6 860,00
PROMESa: �0 85� �77,47

Rezerwa subwencji ogólnej: � 63� �57,00

Razem wydano: 44 843 973,56
* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
** Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
*** Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

W SuMIE OD 2000 ROKu WyDAnO: 153 040 839,11 ZŁ 

Rozliczenie środków finansowych poniesionych  
na infrastrukturę drogową w latach 2014-2018

Rok nazwa inwestycji Wartość inwestycji 
ogółem [zł]

Źródło finansowania 
Powiat [zł] Gmina [zł] Inne [zł] uwagi

BIERuń

�0�4 Dokumentacja przebudowy  
ul. Chemików �9 434,00 �9 434,00 0,00 0,00  

�0�4 Dokumentacja ul. Chemików 
– budowa ścieżki rowerowej �8 369,�6 �8 369,�6 0,00 0,00  

�0�4 Przebudowa ul. Bijasowicka 
wraz z budową chodnika 786 394,97 ��7 959,�5 0,00 668 435,7� RPO:VII.7.�.�.

�0�4
Przebudowa ul. Jagiełły  
w zakresie przebudowy 
chodnika

�5� 789,98 �� 9�8,50 0,00 ��9 87�,48 RPO:VII.7.�.�.

�0�4 Remont fragmentu chodników 
ul. Chemików 37 99�,93 37 99�,93 0,00 0,00  

 RAZEM 2014 1 024 980,04 226 672,84 0,00 798 307,20  
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�0�5
Dokumentacja przebudowy 
i budowy chodnika 
– Bogusławskiego i Szenawlda

49 569,00 49 569,00 0,00 0,00  

�0�5 Przebudowa – ul. Chemików 3 83� 66�,68 � 3�� 66�,68 0,00 � 5�0 000,00 NPPDL – etap II 
Erg Folie

 RAZEM 2015 3 882 230,68 2 372 230,68 0,00 1 510 000,00  

�0�6
Przebudowa ul. Chemików 
– jezdnia, chodnik, ścieżka 
rowerowa

� 453 064,90 3�9 9�3,04 4�4 9�8,86 708 ��3,00 PRGiPID

 RAZEM 2016 1 453 064,90 319 923,04 424 928,86 708 213,00  

�0�6/�7 Dokumentacja przebudowy 
ul.Kosynierów 39 360,00 39 360,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2016/2017 39 360,00 39 360,00 0,00 0,00  

�0�7 Dokumentacja przebudowy  
ul. Remizowej 4� 558,00 4� 558,00 0,00 0,00  

RAZEM 2017 42 558,00 42 558,00 0,00 0,00  

�0�7/�8 Dokumentacja przebudowy  
ul. Ofiar Ośwęcimskich 9� �50,00 9� �50,00 0,00 0,00  

�0�7/�8 Dokumentacja budowy ronda 
na ul. Lędzińskiej 67 650,00 67 650,00 0,00 0,00  

RAZEM 2017/2018 159 900,00 159 900,00 0,00 0,00  
�0�8 Przebudowa ul. Remizowej � 5�3 966,00 873 966,00 650 000,00 0,00  

RAZEM 2018 1 683 866,00 1 033 866,00 650 000,00 0,00  
Razem 8 285 959,62 4 194 510,56 1 074 928,86 3 016 520,20  

BIERuń/LęDZIny

�0�7
Przebudowa  
ul. Bogusławskiego, 
Szenwalda, Goławiecka

� 097 977,75 55� 4�9,�7 537 9��,58 � 008 647,00 PRGiPID

Razem 2 097 977,75 551 419,17 537 911,58 1 008 647,00  
LęDZIny

�0�4 Przebudowa ul. Lędzińskiej 
wraz z budową ronda � 96� 048,�4 74� 5�9,�� 74� 5�9,�� � 475 990,00 NPPDL Etap II

�0�4
Zaprojektowanie budowa 
sygnalizacji świetlnej  
ul. Lędzińska

48 9�9,�9 48 9�9,�9 0,00 0,00  

�0�4 Dokumentacja przebudowy  
ul. Gwarków 44 �80,00 44 �80,00 0,00 0,00  

�0�4 Dokumentacja przebudowy  
ul. Murckowska 4 9�0,00 4 9�0,00 0,00 0,00  

�0�4 Przebudowa ul. Goławieckiej 
– etap II 479 8�6,35 379 8�6,35 �00 000,00 0,00  

�0�4 Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Zawiszy Czarnego 399 958,75 �99 958,75 �00 000,00 0,00  
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�0�4 Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Zamkowej 4� 607,84 4� 607,84 0,00 0,00  

�0�4
Przebudowa ul. Kontnego  
w zakresie obramowania 
jezdni drogi i chodnika

99 696,83 99 696,83 0,00 0,00  

�0�4 Przebudowa ul. Ułańskiej  
w zakresie chodnika �49 007,66 ��6 536,78 �3� 470,88 0,00  

�0�4 Przebudowa ul. Goławieckiej 79� 446,44 8 76�,44 0,00 78� 684,00 PROMESa MaiC
�0�4 Remont ul. Jagiellońskiej 5�9 085,�0 �9 085,�0 0,00 500 000,00 PROMESa MaiC

�0�4 Remont obramowania  
jezdni drogi ul. Szenwalda 8� 5�6,9� 8� 5�6,9� 0,00 0,00  

�0�4 Remont obramowania ronda 
ul. Kontnego i ul. Lędzińska 59 303,54 59 303,54 0,00 0,00  

�0�4 Remont ul. Zawiszy Czarnego 707 379,33 0,33 0,00 707 379,00 PROMESa MaiC
RAZEM 2014 6 498 986,28 1 957 933,28 1 075 000,00 3 466 053,00  

�0�4/�5 Przebudowa ul. hołdunowskiej � 975 05�,80 �96 �57,77 0,00 � 678 794,03 RPO:VII.7.�.�.

�0�4/�5 Dokumentacja budowy 
chodnika ul. Ułańska 47 970,00 47 970,00 0,00 0,00  

RAZEM 2014/2015 2 023 021,80 344 227,77 0,00 1 678 794,03  

�0�5 Przebudowa ul. Murckowskiej, 
Gwarków, rondo 4 �66 36�,�8 � ��7 80�,7� � ��7 80�,7� � 9�0 758,85 NPPDL – Etap II

�0�5 Przebudowa ul. hołdunowska � 850 30�,60 5�0 �70,�3 0,00 � 330 03�,47 PROMESa MaiC
�0�5 Przebudowa – ul. Murckowska �6� 47�,7� �6� 47�,7� 0,00 0,00  
�0�5 Chodnik – ul. Ułańska 650 709,�5 �78 5�0,96 37� �98,�9 0,00  

�0�5
Dokumnetacja ciąg  
pieszo–rowerowy 
ul. Goławiecka

�0 9�0,00 �0 9�0,00 0,00 0,00  

RAZEM 2015 6 950 754,84 2 209 964,52 1 500 000,00 3 240 790,32  

�0�5/�0�6 Dokumentacja – wiadukt  
ul. Pokoju 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00  

RAZEM 2015/2016 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00  

�0�6 Budowa chodnika  
ul. Zamkowa �44 3��,75 �44 3��,75 0,00 0,00  

�0�6 Przebudowa ul. Jagiellońskiej 
– chodnik, zatoki autobusowe �67 04�,50 �67 04�,50 0,00 0,00  

RAZEM 2016 411 353,25 411 353,25 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja przebudowy 
ul. Wygody 56 334,00 56 334,00 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja przebudowy  
ul. Ziemowita 30 799,�0 30 799,�0 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja przebudowy  
ul. Oficerskiej 4� 549,40 4� 549,40 0,00 0,00  

RAZEM 2016/2017 128 682,60 128 682,60 0,00 0,00  
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�0�7 Przebudowa ul. Goławieckiej 
– etap III ��9 75�,63 ��9 75�,63 0,00 0,00  

�0�7 Dokumentacja budowy zatoki 
autobusowej ul. Lędzińskiej �8 3�7,00 �8 3�7,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2017 138 078,63 138 078,63 0,00 0,00  

�0�7/�8 Dokumentacja przebudowy  
ul. Ziemowita �36 776,00 �36 776,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2017/2018 136 776,00 136 776,00 0,00 0,00  

�0�8 Dokumentacja przebudowy  
ul. Oficerskiej �38 980,00 �38 980,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2018 138 980,00 138 980,00 0,00 0,00  
Razem 16 521 633,40 5 560 996,05 2 575 000,00 8 385 637,35  

LęDZIny/IMIELIn

�0�6/�0�7 Przebudowa ul. Podmiejskiej  
i ul. Ułańskiej � �65 99�,59 � 365 99�,59

500 000,00
0,00  

300 000,00
Razem 2 165 992,59 1 365 992,59 800 000,00 0,00  

IMIELIn

�0�4 Remont ul. Nowozachęty 
– etap II 9�7 8�7,38 �97 8�7,38 �00 000,00 630 000,00 PROMESa MaiC

 RAZEM 2014 927 827,38 197 827,38 100 000,00 630 000,00  
�0�4/�5 Przebudowa ul. Podmiejskiej 706 34�,75 � 437,55 �00 000,00 503 904,�0 RPO:VII.7.�.�.

 RAZEM 2014/2015 706 341,75 2 437,55 200 000,00 503 904,20  

�0�5 Przebudowa w zakresie 
chodnika – ul. Zachęty 6 999,93 6 999,93 0,00 0,00  

�0�5 Dokumentacja przebudowy 
ul. Podmiejskiej – etap II �9 5�0,00 �9 5�0,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2015 36 519,93 36 519,93 0,00 0,00  

�0�7/�8
Dokumentacja przebudowy  
ul. Satelickiej – budowa 
łącznika do ul. Maratońskiej

98 400,00 98 400,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2017/2018 98 400,00 98 400,00 0,00 0,00  

�0�8
Przebudowa ul. Satelickiej, 
budowa łącznika do ul. 
Maratońskiej

3 �6� 5�5,0� 8�5 6�9,0� 8�5 6�9,00 � 63� �57,00
Rezerwa 

subwencji 
ogólnej

 RAZEM 2018 3 262 515,01 815 629,01 815 629,00 1 631 257,00  
Razem 5 031 604,07 1 150 813,87 1 115 629,00 2 765 161,20  

BOJSZOWy

�0�4 Dokumentacja przebudowy  
ul. Gilowickiej 39 975,00 39 975,00 0,00 0,00  

�0�4 Budowa chodnika ul. Ruchu 
Oporu �44 999,99 63 �3�,99 8� 867,00 0,00  

�0�4 Remont ul. Trzcinowej 4 835 730,7� 4�8 �3�,36 4�8 �3�,36 3 999 466,00 PROMESa MaiC
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�0�4 Remont ul. Bieruńskiej 598 0�6,00 6 99�,00 0,00 59� 035,00 PROMESa MaiC
 RAZEM 2014 5 618 731,71 528 231,35 499 999,36 4 590 501,00  

�0�5 Dokumentacja  
ul. Pancerniaków i Dąbrowa 49 938,00 49 938,00 0,00 0,00  

�0�5 Remont mostu ul. Kopalniana 649 775,05 � 8�9,05 0,00 646 946,00 PROMESa MaiC
�0�5 Remont mostu – ul. Gilowicka 694 8�4,40 �0 074,40 0,00 684 750,00 PROMESa MaiC

�0�5 Remont chodnika  
– ul. Ruchu Oporu 80 79�,03 80 79�,03 0,00 0,00  

RAZEM 2015 1 475 329,48 143 633,48 0,00 1 331 696,00  
�0�6 Przebudowa ul. Gilowickiej � �5� 409,37 �73 4�3,37 0,00 978 986,00 PROMESa MaiC

 RAZEM 2016 1 252 409,37 273 423,37 0,00 978 986,00  

�0�6/�7 Dokumentacja  
ul. Wolska – chodnik �6 0�4,50 �6 0�4,50 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja ul. Barwna 
– zatoki autobusowe �9 680,00 �9 680,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2016/2017 45 694,50 45 694,50 0,00 0,00  

�0�7/�8 Dokumentacja ul. Ruchu 
Oporu – ścieżka rowerowa 98 400,00 98 400,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2017/2018 98 400,00 98 400,00 0,00 0,00  
Razem 8 490 565,06 1 089 382,70 499 999,36 6 901 183,00  

CHEŁM ŚLĄSKI

�0�6 Dokumentacja przebudowy  
ul. Kolonia Leśna �� 34�,95 �� 34�,95 0,00 0,00  

 RAZEM 2016 22 342,95 22 342,95 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja wiaduktu  
ul. Kolonia Leśna 39 360,00 39 360,00 0,00 0,00  

�0�6/�7 Dokumentacja  
przebudowy ul. Osada 49 8�5,00 49 8�5,00 0,00 0,00  

 RAZEM 2016/2017 89 175,00 89 175,00 0,00 0,00  

�0�8 Przebudowa ul. Osada  
– etap I � 049 548,�� � 049 548,�� � 000 000,00 0,00  

 RAZEM 2018 2 138 723,12 1 138 723,12 1 000 000,00 0,00  
Razem 2 250 241,07 1 250 241,07 1 000 000,00 0,00  

OGóŁEM WyDAtKI InWEStyCyJnE 44 843 973,56 15 163 356,01 7 603 468,80 22 077 148,75  
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Przebudowa drogi 
powiatowej 4�37S,  
ul. Bijasowickiej  

w Bieruniu  
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”

786 394,16 zł

Przebudowa drogi  
powiatowej 4�37S,  

ul. Jagiełły w Bieruniu 
w zakresie przebudowy 

chodnika

152 789,98 zł

Remont fragmentu 
chodników wzdłuż  
drogi powiatowej  

5906S, 
ul. Chemików  

w Bieruniu 

37 991,93 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 5909S,  
ul. Lędzińskiej wraz  

z budową chodnika, budową 
ronda na skrzyżowaniu  

ul. Pokoju  
i ul. Lędzińskiej  

w Lędzinach 
z zastosowaniem „cichych 

asfaltów” 

2 961 048,24 zł

Zadania ZrealiZowane w roku 2014
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Zaprojektowanie 
i budowa świateł na 

przejściu dla pieszych 
przez ulicę Lędzińską 

w Lędzinach 

48 919,19 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 59��S, 

ul. Goławieckiej 
w Lędzinach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

– etap II

479 816,35 zł

Budowa chodnika 
wzdłuż drogi 

powiatowej 59�8S,  
ul. Zawiszy Czarnego 

w Lędzinach

399 958,75 zł

Budowa chodnika  
wzdłuż drogi powiatowej 

59�3S, ul. Zamkowej  
w Lędzinach – etap I 

41 607,84 zł
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Przebudowa drogi 
powiatowej 59��S,  

ul. Kontnego 
w Lędzinach w zakresie 

obramowania jezdni 
drogi i chodnika

99 696,83 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 59�5S, 

ul. ułańskiej 
w Lędzinach  

w zakresie chodnika 

249 007,66 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 59��S, 

ul. Goławieckiej 
w Lędzinach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

w km od 0+000 
do �+�7�  

791 446,44 zł

Remont drogi  
powiatowej 5904S,  
ul. Jagiellońskiej 

w Lędzinach 
z zastosowaniem  

„cichych asfaltów” w km  
od 0+3�5 do �+45�  

oraz od �+464 do �+784

529 085,20 zł 
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Remont  
obramowania jezdni 

drogi powiatowej 5904S,  
ul. Szenwalda 
w Lędzinach 

82 516,91 zł

Remont  
obramowania ronda  

na skrzyżowaniu  
ul. Kontnego 

i ul. Lędzińskiej 
w Lędzinach

59 303,54 zł

Remont drogi 
powiatowej 59�8S,  

ul. Zawiszy Czarnego 
w Lędzinach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów” 

w km od 0+000 
do �+750

707 379,33 zł

Remont drogi 
powiatowej 59�8S,  
ul. nowozachęty 

w Imielinie  
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

– etap II w km  
od �+775 do �+63� 

927 827,38 zł
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Budowa chodnika  
wraz z odwodnieniem 

wzdłuż drogi  
powiatowej 5900S, 
ul. Ruchu Oporu 

w Bojszowach

144 999,99 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 590�S, 

ul. trzcinowej 
w Bojszowach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

w km od 6+046 
do 8+384

4 835 730,72 zł

Remont drogi 
powiatowej 590�S, 

ul. Bieruńskiej 
w Bojszowach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

w km od 8+384  
do 9+045

598 026,00 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 5909S, 
ul. Hołdunowskiej 

w Lędzinach 
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

1 975 051,80 zł

Zadania ZrealiZowane na prZełomie roku 2014/2015
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Przebudowa drogi 
powiatowej 59�5S, 
ul. Podmiejskiej 

w Imielinie 
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”

706 341,75 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 5906S,

ul. Chemików 
w Bieruniu  

w zakresie remontu 
w km od �+430 

do �+7�0

3 832 661,68 zł

Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 59�4S, 
ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda 

na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej 
i dróg powiatowych 59�4S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach  

z zastosowaniem „cichych asfaltów” – 

4 166 362,28 zł

ul. Gwarków

Zadania ZrealiZowane w roku 2015
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ul. Gwarków,  
ul. Murckowska,  
ul. Hołdunowska 

(rondo)

ul. Murckowska

Przebudowa drogi 
powiatowej 5909S, 
ul. Hołdunowskiej 

w Lędzinach 
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

w km od 0+4�0  
do �+835

1 850 301,60 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 59�4S, 
ul. Murckowskiej 

w Lędzinach 
z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

– etap II

262 471,71 zł
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Budowa chodnika 
wzdłuż drogi  

powiatowej 59�5S,  
ul. ułańskiej  
w Lędzinach  

– etap I

650 709,25 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 59�8S,  

ul. Zachęty  
w Imielinie  

w zakresie budowy 
chodnika

6 999,93 zł

Remont mostu 
drogowego w ciągu 

drogi powiatowej 4�38S, 
ul. Kopalnianej 
w Bojszowach 

w km �+3�8

649 775,05 zł

Remont mostu 
drogowego w ciągu 

drogi powiatowej 4�36S, 
ul. Gilowickiej 
w Bojszowach 

w km 0+35�

694 824,40 zł
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Remont chodnika 
wzdłuż drogi  

powiatowej 5900S, 
ul. Ruchu Oporu 

w Bojszowach

80 792,03 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 5906S, 

ul. Chemików  
w Bieruniu w zakresie 

nawierzchni jezdni, 
chodnika i ciągu 

pieszo-rowerowego 
oraz budowa ścieżki 

rowerowej

1 453 064,90 zł

Budowa chodnika  
wraz z przebudową 

zjazdów wzdłuż  
drogi powiatowej 59�3S,  

ul. Zamkowej 
w Lędzinach

244 311,75 zł

Przebudowa drogi 
powiatowej 5904S, 
ul. Jagiellońskiej 

w Lędzinach 
w zakresie chodnika 

oraz dwóch zatok 
autobusowych

167 041,50 zł

Zadania ZrealiZowane w roku 2016
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Przebudowa drogi 
powiatowej 4�36S, 

ul. Gilowickiej 
w Bojszowach 

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

w km od 0+000  
do 0+4�4

1 252 409,37 zł

ul. Podmiejska

ul. ułańska

Zadania ZrealiZowane na prZełomie roku 2016/2017

Przebudowa drogi powiatowej 59�5S, 
ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów” 

wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 59�5S, 
ul. ułańskiej w Lędzinach

2 165 992,59 zł
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Zadania realiZowane w 2017 roku

ul. Bogusławskiego 

ul. Szenwalda 
(obecnie Lipowa)

Przebudowa drogi powiatowej 5904S, 
ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, 

ul. Szenwalda i 59��, ul. Goławieckiej w Lędzinach 

2 097 977,75 zł

ul. Goławiecka 
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Przebudowa drogi 
powiatowej 59��S, 

ul. Goławieckiej 
w Lędzinach  

z zastosowaniem 
„cichych asfaltów”  

– etap III

119 751,63 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne poniesione przez powiat  
w latach 2014-2018 w ramach udzielonej pomocy finansowej

Lp. nazwa podmiotu Kwota Cel

2016 r.

� Miasto Bieruń �7� 508,99

Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, 
Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni 
jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową 
wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, 
ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu  

� Miasto Lędziny 309 398,96 Przebudowa ul. Paderewskiego wraz z budową oświetlenia 
drogowego w Lędzinach

3 Miasto Imielin 66 856,5� Przebudowa ul. aptecznej w Imielinie 

Razem 548 764,47

2017 r.

4 Miasto Bieruń 700 000,00

Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia 
- etap �, w tym: „Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 
48003�S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej 
nr 480037S w Bieruniu”, „Przebudowa drogi ks. Kudery 
nr 48003�S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. 
Krakowskiej nr 4800�8S w Bieruniu”, „Przebudowa drogi 
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie 
ul. Wylotowej w Bieruniu”, „Dokumentacja techniczna” 

5 Miasto Lędziny �30 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 580��4S wraz z budową 
oświetlenia drogowego (ul. Miła) w Lędzinach 

6 Gmina Bojszowy 300 000,00
Przebudowa drogi gminnej 670 0�0 S – ulicy Bliskiej  
w Bojszowach i przyległej do niej drogi bocznej wraz  
z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Razem 1 230 000,00

Ogółem 1 778 764,47
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Rok nazwa inwestycji Plan budżetu 
[zł]

Źródło finansowania 
uwagi

Powiat [zł] Gmina [zł] Inne [zł]
Bieruń

�0�8

Przebudowa  
ul. Ofiar 
Oświęcimskich  
i ul. Kosynierów

3 677 500,00 � 340 000,00 575 000,00 � 76� 500,00

RZąDOWy  
PROGRaM Na RZECZ 

ROZWOJU ORaZ 
KONKURENCyJNOŚCI 
REGIONóW POPRZEZ 
WSPaRCIE LOKaLNEJ 

INFRaSTRUKTURy 
DROGOWEJ

RAZEM 2018 3 677 500,00 1 340 000,00 575 000,00 1 762 500,00
Lędziny

�0�8/�0�9

Dokumentacja  
ul. Dzikowa 
- budowa ścieżki 
rowerowej

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

�0�8
Przebudowa  
ul. Wygody 
i ul. Kontnego

4 �00 000,00 � 000 000,00 0,00 � �00 000,00

PROGRaM ROZWOJU 
GMINNEJ I POWIaTOWEJ 

INFRaSTRUKTURy 
DROGOWEJ Na LaTa 

�0�6-�0�9
RAZEM 2018 4 230 000,00 1 030 000,00 0,00 2 100 000,00

Bojszowy

�0�8/�0�9

Dokumentacja 
przebudowy 
przepustu  
ul. Wolska

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

RAZEM 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Chełm Śląski

�0�8 Przebudowa ul. 
Osada - etap II ��0 000,00 ��0 000,00 0,00 0,00

RAZEM 2018 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
OGóŁEM PLAnOWAnE 

InWEStyCJE W 2018 ROKu 8 147 500,00 2 610 000,00 575 000,00 3 862 500,00

Zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w 2018 roku
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Trwają procedury przetargowe na przebudowę kolejnych dróg w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim, ulic: Ofiar Oświęcimskich i Kosynierów w Bieruniu, ul. Wygody 
i ul. Kontnego w Lędzinach oraz ul. Osada – etap II w Chełmie Śląskim. Prace na tych 
drogach planuje się zakończyć do końca roku �0�8!

Powiat bieruńsko-lędziński otrzymał dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa 
dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powia-
towej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną re-
alizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Całkowita 
wartość zadania wynosi ok. 3 677 500,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 
� 76� 500,00 zł. Ponadto powiat bieruńsko-lędziński podpisał umowę o wspólnej re-
alizacji zadania inwestycyjnego z Gminą Bieruń, wysokość jej wkładu to 575 000,00 
zł oraz Gmina zadeklarowała dodatkową kwotę wsparcia finansowego w wysokości 
300 000,00 zł.

Kolejne zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie to zadanie pn.: Prze-
budowa dróg powiatowych 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach, które rea-
lizowane będzie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Szacunkowa wartość zadania to 4 �00 000,00 zł, wnio-
skowana kwota dofinansowania � �00 000,00 zł, wkład własny powiatu � 000 000,00 
zł. Zakres robót budowlanych na ul. Wygody obejmie m.in. wykonanie na odcinku 
60� m nowej konstrukcji nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej, budowę nowe-
go oraz przebudowę istniejącego chodnika, przebudowę skrzyżowania drogi ul. 
Wygody z drogami powiatowymi ul. Kontnego, Zawiszy Czarnego i Zamkowej na 
bezkolizyjne skrzyżowanie typu rondo oraz budowę ścieżki rowerowej i ciągu pie-
szo-rowerowego na ul. Kontnego w Lędzinach.

W trakcie realizacji są roboty budowlane na ul. Remizowej w Bieruniu. W ramach 
zadania wykonywane są roboty związane z przebudową jezdni, chodnika, zjazdów, 
zatoki postojowej oraz elementów odwodnienia. Przewidywany termin zakończe-
nia zadania to koniec sierpnia �0�8 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński podpisał umowę 
w sprawie przekazania Powiatowi przez Gminę Bieruń pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa 
drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu. Wysokość pomocy finansowej 
udzielonej przez Gminę Bieruń: 650 000,00 zł.

Trwają również roboty budowlane na ul. Satelickiej w Imielinie. W ramach za-
dania wykonana zostanie przebudowa drogi od skrzyżowania z ul. Ściegienne-
go oraz budowa łącznika ul. Satelickiej do ul. Maratońskiej o długości 89� mb 
- od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do ul. Maratońskiej. Przewidywany termin 
zakończenia zadania to koniec września �0�8 r. Całkowita wartość zadania wy-
nosi 3 �6� 5�5,0� zł. Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał dofinansowanie dla 
przedmiotowego zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej i na to zadanie 
może wykorzystać środki w wysokości 50% całkowitej wartości zadania, pozo-
stała wartość inwestycji jest finansowana wspólnie ze środków gminy i powiatu 
gdzie wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Imielin wynosi 8�5 
6�9,00 zł.
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S1 DO REALIZACJI

Wieloletnie starania samorządów, w tym powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie 
budowy trasy S�, zmierzają do pozytywnego finału. Z początkiem �0�9 r. katowicki 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad (GDDKia) zamierza ogłosić 
przetarg na jej budowę, między Mysłowicami a Bielsko-Białą. W trzecim kwartale br. 
GDDKia chce dysponować tzw. koncepcją programową, która pozwoli określić wyma-
gania przetargu. Budowa miałaby kosztować ok. 3 mld zł i potrwać do połowy �0�3 
roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę �0�� roku.

Droga ekspresowa S� stanowi część sieci dróg krajowych klasy S, spełnia rolę dopro-
wadzenia ruchu  kołowego  do  układu  autostrad  oraz  obsługujących ważne relacje 
międzyregionalne i międzynarodowe. Istniejący  odcinek drogi  ekspresowej S� w po-
wiecie o długości 4+600,00 km przebiega  na  obrzeżach  miasta  Lędziny. Planowana 
jest budowa odcinka drogi S� od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku-Białej według wariantu „E” przyjętego jako preferowany. Przedmioto-
wy odcinek drogi ekspresowej S� przebiegać będzie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński 
przez Gminy Lędziny, Bieruń oraz Bojszowy od węzła „Kosztowy II” na granicy Mysłowic 
i Lędzin poprzez „Węzeł Lędziny”, „Węzeł Bieruń”, „Węzeł Oświęcim” do granicy Bojszów 
i Woli (gmina Miedźna).

Obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania władz powiatu są drogi ser-
wisowe i technologiczne, które powstaną wzdłuż S�. Chodzi o to, żeby zwłaszcza w 
rejonie kopalń Piast i Ziemowit były to ciągi szerokości 6-7 metrów z odpowiednią 
podbudową, gotowe do przyjęcia transportu węgla z tych kopalń bezpośrednio na 
S� poprzez węzły drogowe z – co bardzo ważne – pominięciem terenów mocno zur-
banizowanych. Drogi serwisowe będą także łączyć obszary przecięte nowym śladem, 
i z tego powodu także ważne jest, żeby wybudowane zostały w odpowiednim stan-
dardzie. Założono, że w większości przypadków drogi serwisowe wzdłuż trasy S� na 
terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego będą miały nawierzchnię bitumiczną.

Zakończone zostały roboty budowlane na ul. Osada w Chełmie śląskim związane 
z przebudową drogi w zakresie jej konstrukcji. Powiat Bieruńsko-Lędziński podpi-
sał umowę w sprawie przekazania powiatowi przez Gminę Chełm Śląski pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania inwestycyjnego. Wy-
sokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Chełm Śląski to � 000 000,00 zł. 
Trwa procedura przetargowa dotycząca realizacji kolejnego zadania na ul. Osada 
w Chełmie Śląskim. Wykonana zostanie na odcinku 600 m m.in. nawierzchnia jezd-
ni oraz ciągu pieszo-rowerowego. 

Powiat bieruńsko-lędziński planuje w kolejnych latach budowę nowej drogi po-
wiatowej łączącej miasta Lędziny i Bieruń. Planowany przebieg drogi od ul. Lipowej 
w Lędzinach do ul. Ekonomicznej w Bieruniu pozwoli skomunikować oba miasta 
w tym rejonie.
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DRuGI PAS DK44 W BIERunIu CORAZ BLIŻEJ 

Problem drogowego wąskiego gardła w Bieruniu na drodze DK44 łączącej Tychy 
z Oświęcimiem zostanie rozwiązany. W środę �5 lipca �0�8 r. podpisano „list intencyjny 
w sprawie współpracy w zakresie budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 44 (ul. Tu-
ryńskiej w Bieruniu) na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Warszawskiej”.

W wyniku realizacji zadania, na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Warszawskiej, droga 
krajowa nr 44 będzie posiadać parametry klasy drogi GP (droga główna ruchu przy-
spieszonego), o przekroju drogi �x�, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Nowa DK44 
będzie się włączać do planowanej przez GDDKia Obwodnicy Bierunia. 

Podpisanie listu intencyjnego. na foto od lewej: Krystian Grzesica, 
Bernard Bednorz,  Wojciech Saługa, Andrzej Dziuba i Henryk Paruzel.
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Przesłanki do przebudowy drogi:
<  Rozbudowa węzła drogowego DK 44 z ul. Mysłowicką i Oświęcimską w Tychach;
<  Poszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny położone w Bieruniu, zlo-

kalizowane przy DK 44 i ul. Ekonomicznej;
<  Przebudowa dalszych odcinków drogi DK 44 na terenie Tychów do granicy z Mikołowem 

oraz w rejonie węzła z DK �;
<  Planowana budowa drogi ekspresowej S� relacji Kosztowy – Bielsko-Biała z możliwym zwięk-

szeniem natężenia ruchu od strony Tychów z uwagi na problemy komunikacyjne przejazdu 
przez Pszczynę;

<  Droga krajowa DK 44 to jedyna trasa relacji Gliwice – Kraków bez obecności elektronicznego 
systemu opłat dla pojazdów ciężarowych;

<  Zwiększenie atrakcyjności przejazdu na trasie Tychy – Chełmek – alwernia poprzez korzysta-
nie z drogi wojewódzkiej DW 934 planowanej do przebudowy na całym odcinku od Imielina 
do Bierunia – kontynuacja przebudowy rozpoczętej w poprzednich latach

<  Droga krajowa DK 44 na terenie miasta Oświęcim przeszła w �0�7 roku przebudowę, co 
wpłynęło na poprawę komfortu jazdy i zwiększyło dodatkowo atrakcyjność przejazdu;

<  Droga krajowa DK 44 pełni rolę obsługi ruchu turystycznego pomiędzy Śląskiem a Małopolską.



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 33

GŁÓWNE
INWESTYCJE
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CENtRuM uSŁug SPoŁECZNYCh
Proces rewitalizacji terenu i majątku po byłej kopalni Piast w Lędzinach rozpoczęty 

został w �006 roku, kiedy powiat przejął 4,6 ha nieruchomości Skarbu Państwa po-
łożonej w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej. W konsekwencji powyższego przejęcia 
powstało Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze, będące siedzibą jednostek 
powiatu, m. in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej oraz organizacji pozarządowych. W sąsiednim budynku po dawnej maszynie 
wyciągowej zaplanowano umieszczenie Centrum Usług Społecznych (CUS). Przygoto-
wana została niezbędna dokumentacja i powiat podjął kroki zmierzające do pozyska-
nia zewnętrznych środków niezbędnych do sfi nansowania tego społecznie ważnego 
przedsięwzięcia. 

W 2018 roku powiat uzyskał największe w historii dofi nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem 
na realizację CuS. Pozyskana przez Zarząd Powiatu kwota 5 785 979,23 zł z fun-
duszy unijnych, została dodatkowo wsparta środkami z budżetu państwa w kwocie 
731 476,52 zł. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i środkom własnym powiat 
zrealizuje projekt, którego koszt całkowity wyniesie 10 717 455,75 zł.

Budynek po dawnej maszynie wyciągowej 
KWK Piast w Lędzinach
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umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych 
z przeznaczeniem na utworzenie Centrum usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” 

w obecności przewodniczącej Rady Powiatu Anny Kubicy, członka Zarządu Powiatu Henryka 
Paruzela podpisali starosta Bernard Bednorz i wicestarosta Mariusz Żołna,  
województwo śląskie reprezentował wicemarszałek Michał Gramatyka.
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Centrum Usług Społecznych, które powstaje w Lędzinach, zapewni kompleksowe 
i profesjonalne wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim. Nowoczesne, loftowe wnętrza pomieszczą centrum dziennego 
pobytu i klub seniora, mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej 
w procesie usamodzielnienia, mieszkania chronione - wspomagane dla osób niesa-
modzielnych ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz hostel dla osób doświad-
czających przemocy w rodzinie. Obok adaptacji samego budynku byłej maszyny wy-
ciągowej przy ulicy Lędzińskiej zostanie zrewitalizowany przyległy do niego teren, co 
znacząco podniesie estetykę otoczenia. 

9 marca �0�8 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu podpisano umo-
wę na dofinansowanie projektu pn. “Przebudowa budynku maszyn wyciągowych 
z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lę-
dzińskiego”. � maja zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym Mazur 
na realizację robót budowlanych. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 maja 
�0�9 roku.

KOSZt CAŁKOWIty PROJEKtu: 10 717 455,75 ZŁ

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego na lata �0�4-�0�0:
< Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 785 979,23 zł
< Budżet Państwa: 731 476,52 zł
< Koszty niekwalifikowane: 4 200 000,00 zł



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 37

DRogI RowERowE
Powiat w roku �0�4 sfi nalizował projekt komplementarny, współfi nansowany ze 

środków Unii Europejskiej, pod nazwą „Baza dla aktywnych form turystyki – moder-
nizacja tras rowerowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim – etap I”, polegający na 
modernizacji istniejących tras rowerowych (nr 8, �0�, �5�, �5�, �53 i �58 w granicach 
powiatu, wszystkich jego pięciu gmin) oraz wyposażeniu ich w miejsca przystankowe.

Całkowity koszt realizacji projektu zamknął się w kwocie 940.73�,50 zł, przy dofi nan-
sowaniu w wysokości 85% kosztów przedsięwzięcia, to jest 799.6��,77 zł.

65,5 km dróg rowerowych z nowym oznakowaniem, z �6 zbudowanymi od podstaw 
punktami postojowymi, na które złożyło się �8 zadaszonych wiat, o powierzchni �5 
m� każda i 8 punktów przystankowych wyposażonych w ławki, mapy, stojaki na ro-
wery i kosze na śmieci zostało oddanych w pierwszym etapie do dyspozycji cyklistów. 
O przebiegu tras rowerowych i towarzyszącej im, infrastrukturze, miejscowościach 
i atrakcjach krajoznawczych powiatu informują wydane z tej okazji, nieodpłatnie udo-
stępniane rowerzystom mapy i przewodniki.

Modernizacja infrastruktury turystycznej powiatu jest konsekwentnie kontynuowana. 
W �0�4 r. zbudowano dodatkową wiatę rowerową w Bojszowach przy ulicy Jedlińskiej. 
Obecnie amatorzy wycieczek rowerowych mogą korzystać w sumie z 30 wiat i punktów 
przystankowych. W �0�7 roku kosztem �47 600,00 zł powstały 3 kolejne wolno-stojące 
wiaty o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy �5m�, zlokalizowane w Bojszowach – 
Jedlinie przy rzece Pszczynce, Bieruniu – Jajostach przy ul. Bojszowskiej i Lędzinach przy 
ul. Gwarków. Stale odtwarzane jest oznakowanie tras rowerowych i bieżące naprawy in-
frastruktury rowerowej (wiat i punktów przystankowych) powstałej w wyniku realizacji 
inwestycji pn.: „Baza dla aktywnych form turystyki – modernizacja tras rowerowych w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim” – etap I. W roku �0�8 powstaną � kolejne wiaty (w Imielinie 
przy ul. Satelickiej i w Bojszowach przy ul. Ruchu Oporu).

W realizacji jest również budowa drogi rowerowej na lewych wałach przeciwpowo-
dziowych rzeki Wisły w km od �+800 do 5+400 i rzeki Gostyni w km od 0+000 do 3+000. 
Całkowity koszt realizacji takiego projektu to 5 565 57�,74 zł

Bieruń, ul. Bojszowska
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Lp. Opis lokalizacji Rodzaj miejsca postojowego Liczba sztuk
Bieruń

� Góra Chełmeczki wiata �

� Łysina wiata �

3 Bijasowicka wiata �

4 Szlaku Solnego - kładka punkt przystankowy �

5 Łysinowa/Wita punkt przystankowy �

6 ERG punkt przystankowy �

7-8 Paciorkowce wiata �

9 Bojszowska - Jajosty wiata �

Bojszowy
�0 Barwna wiata �

�� Kaplica św. J. Nepomucena punkt przystankowy � 

��-�3 Międzyrzecze - las przy 93� wiata �

�4 Dębowa wiata �

�5 Złoty Łan punkt przystankowy � 

�6 Międzyrzecze OSP Gilowicka wiata �

�7 Bojszowy - Grof wiata �

�8 Bojszowy - Jedlina wiata �

�9 Ruchu Oporu wiata �

Lędziny
�0 Ułańska wiata �

�� Stadion wiata �

�� Wzgórze Klimont punkt przystankowy �

�3 Dzikowa wiata � 

�4 Gwarków wiata �

Imielin
�5 Wandy punkt przystankowy �

�6 Rubinowa punkt przystankowy �

�7 Kopiec Wolności wiata �

�8 Nowozachęty - Golcówka wiata �

�9 Satelicka wiata �

Chełm Śląski
30 Gamrot wiata �

3�-3� Smutna Góra wiata �

Lokalizacja wiat i miejsc postojowych
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Powiat sukcesywnie dba o rozwój tras rowerowych, a tak-
że rozbudowy oraz budowy nowych ścieżek rowerowych 
przy drogach powiatowych, na których ruch pojazdów sa-
mochodowych stale się zwiększa. W miejscach gdzie po-
zwalają na to warunki techniczne wyznacza się ciągi-pieszo 
rowerowe. Zastosowanie znaku C �3/�6 „droga dla pieszych 
i rowerów” (rys.) w konsekwencji nakazuje poruszanie się ro-
werem wyłącznie po chodniku. Dla uczestników poruszają-
cych się rowerami szosowymi z dużymi prędkościami (ok. 40 
km/h) jest to rozwiązanie uciążliwe. Jednocześnie stwarza 
zagrożenie dla pieszych, którzy narażeni są na kolizje. Brak 
oznakowania powoduje, iż poruszanie się rowerem odbywa 
się na zasadach określonych przez ustawę prawo o ruchu 
drogowym, co w praktyce zakazuje poruszania się rowerem 
po chodniku większości uczestników. Dbając o bezpieczeń-
stwo i komfort poruszania się po drogach mieszkańców 
naszego powiatu starosta podjął działania spełniające po-
trzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na chod-
nikach w miejscach, gdzie nie można zastosować ciągu 
pieszo-rowerowego dopuszczony będzie ruch rowerów. Zo-
stanie zastosowane oznakowanie pionowe C-�6 „droga dla 
pieszych” wraz z tabliczką T-�� „nie dotyczy rowerów” (rys.).  
Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo osób porusza-
jących się na rowerach rekreacyjnie, dzieci, osób starszych, 
a także pieszych, gdzie w przeciwieństwie do ciągu pieszo-
rowerowe uczestnicy poruszający się szybko zdecydują się 
na korzystanie z jezdni. Zmiany w oznakowaniu rozpoczę-
to od gminy Bojszowy, gdzie przy drogach powiatowych 
obecnie nie ma ścieżek rowerowych. Rozwiązanie będzie 
wprowadzane także w innych gminach, tam gdzie zachodzi 
taka potrzeba.

Bojszowy - Jedlina Lędziny, ul. Gwarków

C 13/16

C 16
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SYStEM INFoRMAtYCZNY 
MoNItoRINgu PowoDZIowEgo
DLA PowIAtu 
BIERuŃSKo-LĘDZIŃSKIEgo

W ramach projektu zabudowane zostały 4 stacje pomiarowe. Projekt został zakończo-
ny �5.��.�0�7 r. co zostało potwierdzone protokołem końcowym odbioru i protokołem 
przekazania systemu potwierdzającymi zbudowanie i zainstalowanie stacji pomiarowych 
- model SPW3. W ramach projektu przeszkolone zostały również służby powiatowe nadzo-
rujące funkcjonowanie systemu. Został on zrealizowany przy wsparciu WFOŚiGW. Wartość 
inwestycji wyniosła 80 000,00 zł, dofi nansowanie z WFOŚiGW to 40 000,00 zł. Środki włas-
ne: 40 000,00 zł.

Stacja pomiarowa w Bieruniu Nowym droga krajowa nr 44 – most na rz. Wiśle
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Stacja pomiarowa w Pszczynie ul. Katowicka 
– most na rz. Pszczynce w ciągu drogi powiatowej nr 4��5S

Stacja pomiarowa w Mysłowicach ul. Długa 
– most  na rz. Przemszy w ciągu drogi powiatowej nr 8800S

Stacja pomiarowa w Bieruniu ul. Krupnicza
– most na rz. Gostyni w ciągu drogi powiatowej nr 4�37S
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RoZBuDowA I MoDERNIZACJA 
gEoDEZYJNYCh BAZ DANYCh

Nasz powiat w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej 
i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych 
baz danych powiatowych rejestrów publicznych ” z  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata �0�4-�0�0,  pozyskał nowe dane przestrzenne.  Jednym 
z zadań projektu było  wykonanie zdjęć pionowych, ukośnych oraz wykonanie  skanin-
gu laserowego  pokrywającego swym zasięgiem całość powiatu.  Na ich podstawie dzięki 
zastosowanym technologiom opracowano i udostępniono na portalach internetowych  
fotoplany ukośne, portal retromapy oraz opracowano model 3D powiatu.  Z danych ko-
rzystać mogą nie tylko urzędnicy czy inwestorzy, ale też mieszkańcy. Portale dostępne są 
bezpłatnie przez przeglądarkę internetową bez potrzeby instalowania dodatkowych wty-
czek czy aplikacji. Interfejs służący do ich obsługi  jest przyjazny i intuicyjny dla każdego.  
Serwisy działają również na urządzeniach mobilnych.

FOtOPLAny uKOŚnE

Fotoplany ukośne dostępne  są pod adresem http://powiatbl.ukosne.pl . Na portalu 
prezentowane są zdjęcia lotnicze prezentujące widok terenu nie tylko z góry, ale również 
z czterech stron świata. Dzięki wyszukiwarce w łatwy i szybki sposób możemy przenieść się 
do interesującej nas lokalizacji na mapie. 



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 43

REtROMAPy

Portal retromapy dostępny jest  pod adresem http://powiatbl.retromapy.pl  . Dzięki nie-
mu użytkownicy mogą porównywać ze sobą mapy lotnicze z różnego okresu i analizować 
jakie zmiany zachodziły w terenie. Na dzień dzisiejszy dostępne są mapy z lat �996, �00�, 
�009, �0��, �0�5, �0�7.

MODEL 3D

Model 3D powiatu bieruńsko–lędzińskiego dostępny jest pod adresem http://powiatbl.
polska3d.pl . Na podstawie zdjęć ukośnych oraz lotniczego skaningu laserowego zbudo-
wano model 3D powiatu. W zależności od oglądanego fragmentu powiatu i jego przybli-
żenia można zmieniać kąt nachylenia czy obracać się wokół wybranego obiektu.

KOSZt CAŁKOWIty PROJEKtu: 4 123 748,00 ZŁ
DOFInAnSOWAnIE Z REGIOnALnEGO PROGRAMu OPERACyJnEGO 
WOJEWóDZtWA ŚLĄSKIEGO: 3 430 027,06 ZŁ
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nazwa zadania Koszt zadania [zł] Rok realizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku 
placówki opiekuńczo wychowawczej wraz z 
mieszkaniami chronionymi  LEPSZy STaRT 
 w Lędzinach

99 8�0,00 �0�4

Utworzenie pokoju wyciszeń w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Lędzinach  �9 5�0,00 �0�4

Baza  dla  aktywnych  form  turystyki - modernizacja 
tras rowerowych w powiecie bieruńsko lędzińskim 
- etap I.

698 877,90 �0�4

Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy drogi rowerowej na lewych wałach 
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w km od �+800 do 
5+400 i rzeki Gostyni w km od 0+000 do 3+00�

39 7�9,00 �0�5

Budowa dodatkowej wiaty rowerowej przy 
ul. Jedlińskiej w Bojszowach �8 000,00 �0�4

Opracowanie dokumentacji projektowej drogowego 
systemu do identyfikacji tablic rejestracyjnych 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim

50 000,00 �0�5-�0�6

Budowa ogrodzenia działki nr �670/�57 w Lędzinach 
wraz z uporządkowaniem i niwelacją terenu ��3 579,54 �0�6-�0�7

Remont bieżący ulicy Zamoście w Lędzinach 8 499,55 �0�7
Modernizacja schodów wejściowych oraz części 
poszycia dachowego w budynku Powiatowego 
Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach 
przy ul. Lędzińskiej �4

88 063,37 �0�7

Modernizacja infrastruktury turystycznej powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego (budowa 3 nowych wiat) �34 685,00 �0�7

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy poddasza budynku Starostwa 
Powiatowego w Bieruniu na cele biurowo-
konferencyjne 

43 050,00 �0�7

System informatyczny monitoringu powodziowego 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 80 000,00 �0�7

Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zamoście 
w Lędzinach 4 999,95 �0�8

Modernizacja infrastruktury turystycznej powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego (budowa  � nowych wiat) 
- w realizacji

��0 000,00 �0�8

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych  
z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług 
Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” 
- w realizacji

�0 7�7 455,75 �0�8-�0�9

OGóŁEM: 16 999 664,02

Zestawienie inwestycji    2014-2018
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Lp. Rok nazwa Źródło finansowania Kwota

� �0�4

Baza dla aktywnych form 
turystyki - modernizacja 

tras rowerowych w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim - etap I

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

Priorytet III. Turystyka 
Poddziałanie 3.�.�. Infrastruktura 

okołoturystyczna/ podmioty 
publiczne 

40� 0�3,00 zł 

� �0�5

Baza dla aktywnych form 
turystyki - modernizacja 

tras rowerowych w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim - etap I

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

Priorytet III. Turystyka 
Poddziałanie 3.�.�. Infrastruktura 

okołoturystyczna/ podmioty 
publiczne 

�90 636,0� zł 

3 �0�5

Zwiększenie zdolności 
instytucjonalnej i skuteczności 

administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację 
referencyjnych baz danych 

powiatowych rejestrów 
publicznych

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego  

(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego)

3 430 0�7,06 zł 

4 �0�6

Kariera i Kompetencje 
- zwiększenie dopasowania 

systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb 

rynku pracy w oparciu o Sieć 
K2 w subregionie centralnym 

województwa śląskiego

Europejski Fundusz  
Społeczny  

(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego)

393 38�,75 zł 

5 �0�6

Podniesienie atrakcyjności 
i jakości oferty edukacyjnej 

poprzez doposażenie i 
przebudowę pracowni 
zawodowych powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego  

(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego)

� 7�0 680,88 zł 

6 �0�7
System informatyczny 

monitoringu powodziowego dla 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

WFOŚIGW 
Priorytet �.� 

„Gospodarka wodna”
40 000,00 zł 

7 �0�7

Przebudowa budynku maszyn 
wyciągowych z przeznaczeniem 

na utworzenie Centrum usług 
Społecznych Powiatu Bieruńsko- 

Lędzińskiego  

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego  

(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego)

6 5�7 455,75 zł 

  SuMA  12 693 195,46 zł 

Zestawienie środków pozyskanych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński    2014-2018
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EDUKACJA
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Powiat bieruńsko-lędziński realizując zadania z zakresu edukacji jest zobowiązany za-
pewnić kształcenie, wychowanie i opiekę w szkołach i placówkach, dla których jest orga-
nem prowadzącym. W powiecie bieruńsko-lędzińskim zadania oświatowe realizowane 
są przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznej placówki oświatowej. 

Powiat bieruńsko-lędziński jest organem prowadzącym dla następujących szkół 
i placówek oświatowych:

– Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,
– Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
– Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu.
Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pracuje �73 

nauczycieli (�4� etaty) oraz 46 pracowników administracji i obsługi (40 etatów). Naukę 
pobiera ��58 uczniów.

LICEuM OGóLnOKSZtAŁCĄCE 
IM. POWStAńCóW ŚLĄSKICH W BIERunIu 

Powstało w �948 roku. Od momentu powstania jego mury opuściło prawie pięć ty-
sięcy absolwentów. Szkoła dba o wysoki poziom edukacji, czego dowodem są wyniki 
uzyskiwane przez jej absolwentów na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów 
w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Nowoczesna edukacja 
przejawia się między innymi tym, że młodzież uczestniczy w edukacyjnych projektach 
UE: „Partnerzy w nauce”, pod auspicjami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
„Odkrywać nieznane – tworzyć nowe” promowanego przez Śląskiego Kuratora Oświa-
ty w Katowicach. Programy te mają za zadanie wspomóc uczniów w nauce przedmio-
tów ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych. 

Podobny cel przyświeca innym działaniom edukacyjnym podejmowanym w szkole. Jej 
tradycją już stały się dodatkowe zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych ślą-
skich wyższych uczelni, w ramach podpisanych umów o współpracy i opiece naukowej. 
Obecnie liceum współdziała w tym zakresie z Instytutem Matematyki i Instytutem Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego oraz wydziałem zamiejscowym w Tychach Krakowskiej akademii 
im. andrzeja Frycza Modrzewskiego. Poza tym nasi uczniowie mają możliwość uczestni-
czenia w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich przez Politechnikę Śląską w Gli-
wicach, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach, Wyższą Szkołę humani-
styczną i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i wymogom współczesnej edukacji we wszystkich klasach liceum wprowadzony został 
podział na grupy językowe stworzone wg poziomu zaawansowania uczniów, co umożli-
wia efektywne nauczanie obu języków obcych nowożytnych.

Uczniowie biorą udział w projektach, które swym zasięgiem wykraczają poza za-
sięg Unii Europejskiej m.in.: „Szkoła otwarta na świat”, czy „Szkoła pomaga szkole”. 
Licealiści wspólnie z kolegami z St Sebastian Kolleg we Freiburgu uczestniczą w in-
ternetowym programie edukacyjnym „Skarby naszej ziemi”, a z uczniami szkół z Nie-
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miec, Francji, Bułgarii, Rumunii, Czech, Słowacji i Węgier biorą udział w programie 
„Europę spotkać – Europę wybrać”. Organizowane od lat wymiany młodzieży ze szko-
łami z Niemiec (Gundelfi ngen) i Czech (Vsetinie) stały się stałym elementem życia 
szkolnego, a dzięki programom edukacyjno-kulturalnym Comenius 3 Comcult Pro-
jekt, Comenius akcja I uczniowie liceum wyjeżdżają także do Włoch, hiszpanii, czy 
holandii.

Szkoła proponuje bardzo szeroki wybór nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych 
o charakterze: kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminu matural-
nego i zajęć rekreacyjno-sportowych. Wspólnym osiągnięciem uczniów i nauczy-
cieli jest funkcjonujący i bardzo prężnie się rozwijający Klub Filmowca. Gwarantem 
najwyższego poziomu nauczania jest 3� osobowe grono nauczycielskie, spośród 
którego ponad połowa nauczycieli posiada kwalifikacje egzaminatora maturalne-
go OKE, co ma duże znaczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminu matural-
nego. W szkole uczy kilkunastu nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania dwóch 
i więcej przedmiotów.

Liceum słynie z doskonałej bazy dydaktycznej: specjalistycznych pracowni przed-
miotowych, przedmiotowych pracowni multimedialnych, dwóch pracowni kompute-
rowych z dostępem do Internetu, dodatkowych stanowisk internetowych dostępnych 
dla uczniów, centrum multimedialnego, czytelni i biblioteki z ponad 40 tysiącami wo-
luminów, sali gimnastycznej i boiska Orlik. Na jej terenie zorganizowane zostało rów-
nież szkolne rosarium i herbarium, służące jako pomoc dydaktyczna dla klas przyrod-
niczych. Na ich rozwój szkoła pozyskuje pieniądze z funduszu WFOŚiGW w Katowicach 
w ramach programu „Posadź swoje drzewko”.

Pracownia 3D w LO Bieruń
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PRACOWnIA SPECJALnEJ POMOCy EDuKACyJnEJ

Kosztem ponad �00 tys. złotych w LO w Bieruniu uruchomiona została w �0�6 r. pra-
cownia specjalnej pomocy edukacyjnej wyposażona m. in. w urządzenie biofeedback 
z przeznaczeniem dla uczniów szkoły.

PRACOWnIA MuLtIMEDIALnA 3D

„Proszę założyć okulary” – słyszą uczniowie z Bierunia zamiast tradycyjnego polece-
nia otwarcia podręcznika na wskazanej przez nauczyciela stronie. Po chwili znajdują 
się we wnętrzu żyły, stają naprzeciw wirusa Ebola albo zaglądają pod powierzchnię 
oceanu. Wszystko bez konieczności ruszania się z klasy i dzięki supernowoczesnej pra-
cowni, mogącej w jednej chwili zmienić się w kino 3D. Jest jedną z najnowocześniej-
szych sal dydaktycznych w regionie. Trzymetrowej szerokości ekran i multimedialny 
projektor 3D, czterokanałowy zestaw nagłaśniający i czterdzieści par okularów aktyw-
nych to wyposażenie, które pozwala uczniom odbywać podróże w czasie i przestrzeni 
oraz zaglądać w miejsca tak niedostępne jak wnętrze bijącego serca czy podwodna 
część góry lodowej. Pracowni wyposażona jest mikroskop badawczy, który umożliwia 
tysiąckrotne powiększenie obrazu i wizualizer z możliwością nagrywania obrazów, fil-
mów i dźwięku oraz kamerę mikroskopową pozwalającą na przenoszenie obrazu z mi-
kroskopów na ekran.

Całość kosztowała �36 tys. zł z czego 30 tys. pozyskano z WFOŚiGW w Katowicach, 
a pozostałą kwotę wyasygnowały władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

POROZuMIEnIE Z KLInIKĄ ORtOPEDII GALEn O OPIECE nAuKOWEJ  
W ZAKRESIE FIZyKI MEDyCZnEJ, FIZyKI I CHEMII

Uczniowie bieruńskiego LO uczestniczą w zajęciach dedykowanych przyszłym leka-
rzom, rehabilitantom lub fizykom medycznym. Dzięki organizowanym zajęciom i wy-
kładom uczniowie dowiadują się m. in. o tym jakie jest zastosowanie ultradźwięków, 
zjawiska odbicia, załamania, interferencji, rozproszenia, absorpcji, odwrotnego zjawi-
ska piezoelektrycznego, zjawiska Dopplera, jak działają nowoczesne urządzenia do 
diagnostyki medycznej oraz na czym polega jonizujące promieniowanie X, które ma 
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zastosowanie w obrazowaniu rentgenowskim (RTG) i tomografii komputerowej (TK). 
Ponadto w �0�7 r. w ramach współpracy wzięli udział w spotkaniu z prof. alison Sep-
tember – światowej sławy genetykiem z University of Cape Town (RPa). 

SEKCJA ROBOtyKI 

Sekcja robotyki działa przy liceum od �009 r. Jest kontynuacją sekcji informatycz-
nej powstałej dzięki projektowi unijnemu „Partnerzy w nauce”. Od �0�� r. młodzież 
skupiona w sekcji zajmuje się konstruowaniem i programowaniem robotów. Obecnie 
jest to już czwarte „pokolenie” licealnych robotyków i jeden z trzech najsilniejszych 
ośrodków Lego Mindstorm w Polsce. Sekcja prezentowała swoje możliwości w Wied-
niu (�0�6) i Tallinie (�0�7) na międzynarodowych turniejach robotyki, zdobywając 
w �0�7 roku tytuł wicemistrza Europy. 

POWIAtOWy ZESPóŁ SZKóŁ W BIERunIu

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest największą ponadpodstawową placówką 
edukacyjną w powiecie bieruńsko-lędzińskim, której misją jest wspieranie indywidu-
alnego rozwoju każdego ucznia. Od 40 lat szkoła kształci w poszukiwanych i atrak-
cyjnych zawodach branży elektrycznej, mechaniczno-górniczej, informatycznej oraz 
usługowej. Realizując, od ponad ćwierć wieku dualny model kształcenia, szkoła współ-
pracuje z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
oraz kilkudziesięcioma przedsiębiorcami – głównie z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
u których uczniowie klas rzemieślniczych uczą się zawodu. Szkoła, dostosowując swoją 
ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb regionalnego rynku pracy, rozpoczęła 
we wrześniu �0�5 r. kształcenie w nowych zawodach: technik organizacji reklamy oraz 
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Społeczność szkolną tworzy ponad 600 uczniów Technikum, Branżowej Szkoły I stop-
nia oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 5�

W skład Zespołu Szkół wchodzi również Powiatowy Ośrodek Dokształcania Za-
wodowego, w którym realizowane są zajęcia w zakresie teoretycznych przedmio-
tów zawodowych dla uczniów klas rzemieślniczych powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go, mysłowickiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego. Grono pedagogiczne to 69 
nauczycieli, z których większość legitymuje się najwyższym stopniem awansu za-
wodowego.

Szkoła szczyci się znakomitymi efektami kształcenia – zdawalność egzaminów matu-
ralnych i zawodowych corocznie jest znacząco wyższa od średniej zdawalności ogól-
nopolskiej. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają również tytuły „Srebrnej Szkoły” 
w prestiżowym rankingu najlepszych polskich liceów i techników PERSPEKTyWy, uzy-
skane w roku �0�7 i �0�8. W �0�7 roku Technikum w Bieruniu, jako jedna z trzech szkół 
technicznych w województwie śląskim, zostało finalistą Ogólnopolskiego Konkursu 
o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji.

Szkoła jest inicjatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lamp-
kę”, w latach �0��-�0�6, we współpracy z Politechniką Śląską, zorganizowała sześć 
kolejnych edycji Olimpiady, w której brali udział uczniowie techników górniczych z ca-
łej Polski. Uczniowie bieruńskiego PZS-u pięciokrotnie zdobywali tytuł laureatów tej 
Olimpiady. Ze względu na duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć naukowych 
o randze ogólnopolskiej oraz wysoką jakość kształcenia – Powiatowy Zespół Szkół 
w Bieruniu w �0�7 roku został zaproszony przez akademię Górniczo-hutniczą w Kra-
kowie do pełnienia prestiżowej roli Szkoły-Gospodarza finału XL edycji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. 

W ramach współpracy z amerykańską firmą Cisco Systems, światowym liderem tech-
nologii sieciowych oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w szkole 
od �0�5 roku funkcjonuje akademia CISCO.

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu zapewnia uczniom komfortowe warunki 
nauki, zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach tech-
nicznych. W ostatnich latach do użytku oddano m.in. pracownię projektowania 
komputerowego CaD i CaM, pracownię podstaw konstrukcji maszyn, pracownię 
rewalidacji. W styczniu �0�6 roku otwarto kompleks nowoczesnych pracowni ga-
stronomicznych, wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt, używany obecnie 
w profesjonalnej gastronomii. We wrześniu �0�6 roku otwarto pracownię sieci 
komputerowych i systemów operacyjnych, wyposażoną w szesnaście samodziel-
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nych stanowisk projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, 
dostosowanych do zainstalowania oprogramowania klienckiego i serwerowego. 
Rozbudowano warsztaty mechaniczno-elektryczne, których otwarcie jest zapla-
nowane na drugą połowę �0�8 roku. Na ponad 300 m� powstał warsztat spawal-
niczo-kuźniczy, warsztat elektryczny, warsztat obróbki ręcznej i warsztat obróbki 
mechanicznej z obrabiarką CNC.

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu realizuje szereg projektów o charakterze 
międzynarodowym. Uczniowie w ramach programu ERaSMUS+ uczestniczą w za-
granicznych stażach zawodowych we Włoszech i Niemczech. Zdobywają cenne 
doświadczenia zawodowe oraz doskonalą kompetencje językowe. Szkoła realizu-
je ponadto projekt wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą fabryki samochodów 
Volkswagen pod hasłem „Nauka poprzez spotkanie”. W �0�7 roku Powiatowy Ze-
spół Szkół w Bieruniu został zaproszony do udziału w prestiżowym międzynaro-
dowym projekcie „LELETO – Leading to Learn Together”, realizowanym w partner-
stwie przez pięć państw – Wielką Brytanię, Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę, którego 
głównym celem jest wypracowanie nowego podejścia do rozwoju zawodowego 
nauczycieli w Unii Europejskiej.

utWORZEnIE PRACOWnI tECHnOLOGII GAStROnOMICZnEJ 
I OBSŁuGI GOŚCI W PZS W BIERunIu

W roku szkolnym �0�5/�0�6 w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu rozpoczę-
to kształcenie techników żywienia i usług gastronomicznych. Na potrzeby kształ-
cenia przyszłych gastronomików zbudowano dwie nowoczesne pracownie, które 
wyposażono w najwyższej klasy sprzęt, porównywalny do tego na jakim pracuje 
się obecnie w najlepszych restauracjach. Pracownia gastronomiczna wyposażo-
na jest w kompletne stanowiska do przyrządzania potraw i napojów. Składa się 
z pięciu wysp kuchennych, wyposażonych w profesjonalną kuchnię ceramiczną 
czteropalnikową z piekarnikiem konwekcyjnym, grillem i okapem. Na wyposa-
żeniu pracowni jest piec konwekcyjno-parowy. Wszystkie meble, blaty i zlewo-
zmywaki wykonane są ze stali nierdzewnej. Zainstalowano w niej nowoczesną 
zmywarkę, separator tłuszczu oraz wentylację mechaniczna. Roboty kuchenne, 
miksery, blendery oraz  inne drobniejsze urządzenia niezbędne w profesjonalnej 
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kuchni.  Pracownia do obsługi gości wyposażona jest w barek z zapleczem, sto-
liki, krzesła i pełną zastawę. Uczniowie poznają w niej tajniki sztuki barmańskiej 
i kelnerskiej. Obie pracownie pozwalają kształcić młodzież na najwyższym profe-
sjonalnym poziomie.  
< Metraż pracowni:  185,2 m2

< Nakłady finansowe:  197 tys. zł – część budowlana
   368 tys. zł – wyposażenie
< Razem:   565 tys. zł 

POWIAtOWy ZESPóŁ SZKóŁ W LęDZInACH 

Jego historia sięga �945 roku. Placówka jest jedną z 33 szkół w województwie śląskim 
posiadającą Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, realizuje projekty współfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej. Szkoła nawiązała współpracę z Instytutem 
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, pełniącym rolę ogólnopolskiego koordynatora 
kształcenia w zawodzie technika – logistyka. Szkoła zatrudnia 5� nauczycieli i kształci 
młodzież w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy: technik górnictwa podziemnego, 
technik elektryk, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik me-
chanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W �009 roku szkoła przy-
jęła pierwsze klasy o profilu mundurowym: policyjną i profilaktyki przeciwpożarowej, 
a od �0�0 r. także wojskową, rozpoczynając szeroką współpracę z Komendą Powiatową 
Policji w Bieruniu oraz Państwową Strażą Pożarną w Tychach. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia obecny rozwój technik teleinforma-
tycznych i edukacyjnych, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, jako pierwsza szkoła 
w powiecie bieruńsko – lędzińskim uzyskała uprawnienia i jest lokalną akademią pro-
gramu Cisco Networking academy. Program jest adresowany do uczniów PZS w Lędzi-
nach zainteresowanych technologiami sieciowymi i chcących zdobyć certyfikat liczący 
się na całym świecie.

W �0�4 r. w szkole otwarto nowoczesne pracownie zawodowe: elektryczną, mecha-
nicznej obróbki ręcznej oraz pneumatyki i hydrauliki oraz doposażono pracownię in-
formatyczną w nowy serwer. 

W roku �0�6 uruchomiony został nowy kierunek kształcenia: technik usług kosme-
tycznych na poziomie szkoły policealnej, co wiązało się z utworzeniem pracowni wy-
posażonej w profesjonalny sprzęt, niezbędny do kształcenia na wysokim poziomie. 

W �0�7 r. utworzono specjalistyczną pracownię elektryczną. Dzięki współpracy z ar-
celor Mittal Poland S.a. – największym producentem stali w Polsce i Europie, dopo-
sażone zostały pracownie: mechaniczna i matematyczna oraz warsztat mechaniczny. 
Pozyskano modele do badania praw mechaniki, modele urządzeń i maszyn, tablice 
interaktywne, drukarkę 3D. W �0�7 r. szkoła wzbogaciła się również o strzelnicę.

Powiatowy Zespół Szkół to szkoła, która inicjuje wiele przedsięwzięć mających 
duży wpływ na lokalne środowisko. Była m. in. organizatorem trzech konferencji na-
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Pracownia informatyczna w PZS Lędziny

ukowoekologicznych: Wojewódzkiej Konferencji Ekologicznej „Zarządzanie Ochro-
ną Środowiska w Kontekście Zrównoważonego Rozwoju” (�0�4); II Ogólnopolskiej 
Ekologicznej Konferencji Naukowej „Odnawialne Źródła Energii – Innowacyjna Te-
raźniejszość. Praktyczne wykorzystanie OZE ” (�0�5); III Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Ekologicznej „Ekorozwój w Polsce i w Europie” (�0�6).

utWORZEnIE PRACOWnI EnERGEtyKI ODnAWIALnEJ 
EkoLAB – EnERGy W PZS W LęDZInACH

W związku z rozwojem branży energetyki odnawialnej Powiatowy Zespół Szkół 
w Lędzinach nie tylko kształci uczniów w tym zakresie. W �0�8 roku szkoła wzboga-
ciła się o pracownię, która pomoże w przygotowaniu profesjonalnej kadry zajmującej 
się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej, wykorzystującej źródła 
energii o charakterze niekonwencjonalnym. Uczniowie nabywają umiejętności dzięki 
wyposażeniu pracowni w sprzęt techniczny z zakresu energii odnawialnej oraz park 
technologiczny z instalacjami do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych takich 
jak: energia słoneczna, wiatr, biogaz, woda, energia geotermalna. W nowych salach 
mieszczą się stanowiska dydaktyczne, umożliwiające uczniom zapoznanie się z naj-
ważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich 
m.in.: kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła i turbina wiatrowa. 

Całość inwestycji 4�3 537,�4 zł w tym z budżetu powiatu �95 8�5,9� zł.

Pracownia kosmetyczna Pracownia elektryczna
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utWORZEnIE WARSZtAtóW ZAWODOWyCH 
W POWIAtOWyCH ZESPOŁACH SZKóŁ 
W BIERunIu I LęDZInACH

W �0�8 roku Powiat Bieruńsko-Lędziński zadbał o dostosowanie infrastruktury 
� szkół zawodowych do prowadzenia zajęć kształcących w kierunkach oczekiwanych 
przez rynek pracy. Projekt obejmuje łącznie 7 warsztatów zawodowych. W Powiato-
wym Zespole Szkół w Bieruniu powstały 4 pracownie:

1. Warsztat obróbki mechanicznej
2. Warsztat obróbki ręcznej
3. Warsztat elektryczny
4. Warsztat spawalniczo-kuźniczy

Pracownie doposażono m.in. w tokarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym, tokarkę 
CNC, frezarkę uniwersalną, piłę do cięcia metali, wiertarkę stołową, wiertarkę kadłubo 
(elektryczny), palenisko kowalskie (kotlina), piec elektryczny oporowy, twardościomierz 
Rockwela.

Natomiast w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach powstały:
1. Pracownia informatyczna
2. Pracownia mechaniczna
3. Pracownia elektryczna

nakłady fi nansowe w PZS Lędziny:
Roboty budowlane   – 7 889,00 zł
Pomoce dydaktyczne   –  �46 9�3,8� zł

nakłady fi nansowe w PZS Bieruń:
Roboty budowlane   – � 096 55�,76 zł
Pomoce dydaktyczne   – 7�3 04�,93 zł 

Razem:    3 074 406,51 zł

Pracownia informatyczna w PZS Lędziny

Pracownia obróbki mechanicznej w PZS Bieruń
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PORADnIA PSyCHOLOGICZnO-PEDAGOGICZnA

Jest nowoczesną placówką działającą na terenie Powiatu Bieruńsko– Lędzińskiego. Za-
trudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Udziela pomocy i wsparcia dzieciom i młodzie-
ży oraz ich rodzicom i nauczycielom. Główna siedziba poradni znajduje się w Bieruniu. 
Jej filia zlokalizowana jest w Lędzinach i została powiększona o gabinety: psychologiczny 
i logopedyczny. W latach �0�4-�0�8 poradnia przeszła gruntowną modernizację, pra-
cownie zostały wyposażone w meble i niezbędne pomoce dydaktyczne. Zmodernizowa-
no i doposażono wszystkie gabinety. W placówce zostały wymienione stare komputery 

StyPEnDIA, nAGRODy ROCZnE, GWARAnCJA ZAtRuDnIEnIA

W marcu �0�8 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński nawiązał współpracę z Polską 
Grupą Górniczą S.A. w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych 
i innych niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. Podpisane porozumienie za-
kłada możliwość kształcenia młodzieży uczącej się zarówno w branżowych szko-
łach, jak i w technikach Powiatowych  Zespołów Szkół w Bieruniu i Lędzinach. 

Polska Grupa Górnicza S.a. uruchomiła dla uczniów rozpoczynających naukę w roku 
szkolnym �0�8/�0�9 specjalny program stypendialny wraz z gwarancjami zatrudnie-
nia. Uczeń, który podejmie naukę na kierunkach kształcenia związanych z górnictwem 
będzie otrzymywał comiesięcznie stypendium w kwocie �00 zł netto.  Jednocześnie 
uczniowie, którzy uzyskają średnią ocen  min. 4,0 oraz będą mieli co najmniej dobre za-
chowanie, a także stuprocentową frekwencję na zajęciach (łącznie z usprawiedliwionymi 
nieobecnościami) otrzymają również nagrodę roczną w kwocie � 000 zł netto. 

absolwenci kierunków górniczych będą mieli zagwarantowane zatrudnienie pod 
ziemią w kopalniach wchodzących w skład PGG. W myśl Porozumienia zatrudnienie 
nastąpi na zasadach obowiązujących w PGG w roku ukończenia szkoły, po uzyskaniu 
minimum  jednej kwalifikacji w zawodzie, a także po przedstawieniu pozytywnego 
wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią. Uczniowie technikum  
kontynuujący naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach górniczych otrzymają 
przedłużenie gwarancji zatrudnienia w PGG do momentu ukończenia studiów.
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stacjonarne na nowoczesne, spełniające wymagania sprzętowe, laptopy. W PPP w Bieru-
niu oraz filii w Lędzinach została zsynchronizowana Baza Pacjentów działająca w placów-
ce poprzez zastosowanie serwerów zewnętrznych. W celu udogodnienia komunikacji 
rodziców z pracownikami wdrożone zostały służbowe adresy e-mail dla pracowników 
pedagogicznych. Zakupiono sprzęt do terapii metodą Tomatisa – dwóch pracowników 
uzyskało certyfikaty do prowadzenia powyższej formy terapii. Poradnia wzbogaciła się 
o drugi audiometr do terapii metodą Johansena. Obecnie oferta zajęć prowadzonych na 
terenie placówek poradni jest coraz bardziej różnorodna i dostosowana do potrzeb śro-
dowiskowych. Powstała m.in. prowadzona przez pracowników poradni grupa wsparcia 
dla rodziców dzieci z autyzmem, w tym z zespołem aspergera oraz grupa wsparcia dla 
logopedów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia „Szkoły dla rodziców”. Placówka 
współpracuje z licznymi instytucjami wspierającymi dzieci.

W latach �0�3-�0�5 z powodzeniem zrealizowała projekt „Kompetentni w edukacji – Wdro-
żenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko-lędzińskim” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy władzami powiatu a MEn, przy 
PPP w związku z realizacją zadania wynikającego z programu kompleksowego wspar-
cia dla rodzin ,,Za życiem” został utworzony – Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczy. Do jego zadań należy koordynowanie korzystania z usług specjali-
stów dostępnych na obszarze powiatu bieruńsko – lędzińskiego oraz wskazywanie jednostek 
udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, poprzez: zbieranie i upowszechnianie infor-
macji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monito-
rowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom; udzielanie rodzi-
com specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie 
dostosowanych do potrzeb dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej po-
mocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej; organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
na warunkach i formach określonych w odrębnych przepisach, w wymiarze do 5 godzin ty-
godniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług 
terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Prowadzony przez poradnię wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy 
na podstawie odrębnych przepisów współpracuje z podmiotami wykonującym działalność 
leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej, a także jednostkami organizacyjnymi systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy róż-
nych specjalności, usług rehabilitacyjnych, terapii oraz innych form kompleksowej pomocy.

OŚRODEK REHABILItACyJnO-EDuKACyJnO-WyCHOWAWCZy 

Powiat bieruńsko-lędziński dotuje tę niepubliczną placówkę dla której organem prowadzą-
cym jest Caritas archidiecezji Katowickiej. Do OREW-u uczęszczają dzieci i młodzież z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzież upośledzone umysłowo 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które z uwagi na rozległe dysfunkcje nie mogą re-
alizować programu nauczania w placówkach oświatowych istniejących na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego.
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Zadania remontowo-budowlane w szkołach powiatowych    2014-2018

Jednostka nazwa zadania Koszt zadania [zł] Rok realizacji

PZ
S B

IE
Ru

ń

Utworzenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi gości w 
Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu 565 470,88 �0�5

Remont elewacji w PZS w Bieruniu �3 69�,�8 �0�6
Rozbiórka sztolni szkoleniowej PZS w Bieruniu 49 999,50 �0�6
Wykonanie siłowni zewnętrznej w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu 44 65�,70 �0�6
Budowa dodatkowego piłkochwytu przy kompleksie boisk sportowych przy 
PZS Bieruń �4 39�,00 �0�6

Wykonanie docelowej organizacji ruchu przy ul. Granitowej na potrzeby PZS 
Bieruń 6 93�,�0 �0�7

Dokumentacja projektowa dla przebudowy auli szkolnej w PZS w Bieruniu 44 �80,00 �0�7
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i 
przebudowę pracowni zawodowych powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (roboty 
budowlane + pomoce dydaktyczne)

� 549 035,55 �0�7-�0�8

„Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K� w subregionie 
centralnym województwa śląskiego” - (dostawa pomocy dydaktycznych)

�70 558,�4 �0�7-�0�8

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków 
szkolnych oraz analizy wymagań p-poż. ciągów komunikacyjnych wraz z ich 
projektami 

�6 605,00 �0�7

 3 585 615,25

LO
 B

IE
Ru

ń

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Bieruniu �00 000,00 �0�5

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków 
szkolnych oraz analizy wymagań p-poż. ciągów komunikacyjnych wraz z ich 
projektami 

�3 370,00 �0�7

Budowa ogrodzenia części działki nr ��04/�06 przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Bieruniu 39 �37,00 �0�7

Modernizacja warstw posadzkowych w celu poprawy bezpieczeństwa w 
salach szkolnych w L.O. w Bieruniu ��3 765,0� �0�7

Remont zew. wejścia do kotłowni szkolnej i instalacja klimatyzacji w pracowni 
przyrodniczej 3D 33 500,00 zł �0�8

 319 872,02

PZ
S L

ęD
ZI

ny

Budowa zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów przy Powiatowym 
Zespole Szkół w Lędzinach 63 �84,73 �0�6

Dokumentacja projektowa dla przebudowy auli szkolnej w PZS w Lędzinach  40 467,00 �0�7
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków 
szkolnych oraz analizy wymagań p-poż. ciągów komunikacyjnych wraz z ich 
projektami 

�6 605,00 �0�7

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zaplecza hali sportowej w 
PZS w Lędzinach o funkcje związane z kształceniem zawodowym i rozwojem 
bazy sportowej

49 �00,00 �0�7

Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i 
przebudowę pracowni zawodowych powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 80 459,00 �0�7-�0�8

„Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K� w subregionie 
centralnym województwa śląskiego” - (dostawa pomocy dydaktycznych)

�74 353,8� �0�7-�0�8

Utworzenie pracowni energetyki odnawialnej EkoLaB- Energy w PZS w 
Lędzinach  4�3 537,�4 �0�7-�0�8

 837 906,69  
OGóŁEM: 4 743 393,96
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KULTURA I SPORT 
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Kultura to ważny czynnik integrujący i umacniający lokalną wspólnotę samorządową. 
Troska o kulturę, pielęgnowanie historii i tradycji regionalnych przez ostatnie ćwierćwiecze 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim owocuje bogactwem działań kulturotwórczych. 

Do cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Bieruniu należą: Plener Malarski Między Wieżami, warsztaty twór-
cze dla plastyków Otwarty horyzont, Przegląd Orkiestr Dętych i Festiwal Jesień Organowa 
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, który jest największą doroczną powiatową imprezą kul-
turalną. Tradycyjnie przez kolejnych osiem wrześniowych i październikowych niedziel we 
wszystkich miastach i gminach powiatu, w kościołach Dekanatów Bieruń i Lędziny odbywa 
się osiem koncertów organowych z udziałem muzyków z Polski i krajów europejskich. 

Kulturę kreują twórcy, wspierani przez liczne grono popularyzatorów i najaktywniejszych 
jej odbiorców. Doceniając ich rolę, począwszy od �00� roku przyznawane są doroczne Na-
grody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Clemens w Dziedzinie Kultury, w trzech katego-
riach: Pro arte – za osiągnięcia w twórczości artystycznej, Pro Cultura – za upowszechnianie 
kultury, Pro Publico Bono za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr. 

Za lata �0�4-�0�8 Clemensy otrzymali: Zespół Kameralistów Miasta Lędziny „Pro arte et 
Musica”, Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”, Grzegorz Kapołka, Klub Plastyka „Kontrast”, 
Grzegorz Sztoler, Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego, Imielińska Orkiestra Dęta, 
Chór Polonia i Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski (Pro Publico 
Bono).

Malarze, grafi cy, rzeźbiarze, fotografi cy oraz przedstawiciele innych dziedzin twórczych 
swój dorobek tradycyjnie prezentują w Galerii Powiatowej w budynku Starostwa, w której 
co miesiąc – dwa odbywają się wystawy i prezentacje twórcze artystów z powiatu, kraju 
i zagranicy. Powiat wspiera działania lokalnych twórców różnych dyscyplin sztuki, pomaga 
im w przygotowaniu wystaw, katalogów, publikacji książkowych itp. 

Powiat udziela wsparcia organizatorom wielu artystycznych i folklorystycznych imprez 
środowiskowych, szkolnych, amatorskiemu ruchowi artystycznemu, skupionemu w zespo-
łach, klubach, stowarzyszeniach i organizacjach twórczych. W minionych czterech latach 
wsparcie uzyskali m.in. organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów amatorskich im. 
Leona Wojtali, Wojewódzkiego Festiwalu Muzyki i Tańca Na talent nie ma rady, Przegląd 
Twórczości Chrześcijańskiej Razem, czy Imielin Blues Festival, który należy do najważniej-
szych bluesowych przeglądów muzycznych na Śląsku. 

Prof. Julian Gembalski 
gra na Jesieni Organowej

Od lewej: Bernard Bednorz, Grzegorz 
Sztoler (Clemens �0�6), anna Kubica, 
Michał Urbańczyk (Clemens �0�6)
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Powiat udziela także pomocy i wsparcia  sportowcom – amatorom, skupionym w klu-
bach i stowarzyszeniach sportowych. Wsparcie odbywa się w oparciu o konkursy ofert, 
realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Dofinansowano 44 zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do 
najważniejszych z nich należą: Międzynarodowy Turniej Badmintona Polish International, 
Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Opty Race, Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 
w Imielinie, Liga Powiatowa Badmintona, Liga Powiatowa Minisiatkówki SBL VOLLEy CUP 
oraz liczne zawody modelarskie, szachowe, skatowe i piłkarskie. W ramach umów na reali-
zacje zadań sportowych Zarząd Powiatu przyznał dotacje na łączną kwotę 3�6 680 zł.  

Co roku Powiat jest też bezpośrednim organizatorem imprez sportowych tj. Korona 
powiatu do zdobycia, będąca bardzo popularną wakacyjną imprezą rowerową, w któ-
rej uczestniczy każdorazowo 400 – 500 rowerzystów w różnym wieku, czy Turystyczno-
Nawigacyjny Rajd Samochodowy Szwendaczek oraz Szkolne Szachowe Mistrzostwa 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.  Od dwóch lat starosta bieruńsko-lędziński należy do 
Komitetu honorowego Tour de Pologne. Jest to impreza , która ściąga na start największe 
gwiazdy światowego peletonu, a jej trasa po raz kolejny przebiega przez powiat bieruń-
sko-lędziński.

Odbudowa państwa polskiego po ��3 latach 
niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysi-
łek wielu pokoleń Polaków, ofiara poniesiona na 
frontach I wojny światowej oraz działania dyplo-
matyczne doprowadziły do narodzin II Rzeczy-
pospolitej. W roku setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości  przez Polskę pod Starostwem Po-
wiatowym w Bieruniu stanęła okolicznościowa 
wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej „Ojcowie Niepodległości”. Plenerowa 
ekspozycja oddawała hołd wielkim Polakom: Jó-
zefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, 
Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu 
Witosowi, Ignacemu Daszyńskiemu i szczególnie 
bliskiemu Ślązakom Wojciechowi Korfantemu.
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Korona Powiatu do zdobycia – II edycja

Międzynarodowe Regaty Żeglarskie 
Opty Race �0�8

Międzynarodowy Turniej Badmintona 
Victor Polish International �0�7
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ZABYTKI

Międzynarodowy Turniej Badmintona 
Victor Polish International �0�7
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Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 
znajdujących się na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Rok,  
w którym 
udzielono 

dotacji

Podmiot dotowany Przedmiot umowy Wysokość 
dotacji

�0�5
Rzymskokatolicka 
Parafia św. anny  

w Lędzinach

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 
renowacji zabytkowych czterech obiektów 
z otoczenia kościoła parafialnego pw. św. 

anny  w Lędzinach

��.000,00 zł

�0�5 Gmina Bieruń
Wykonanie prac konserwatorskich przy 

krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej  
w Bieruniu  ul. Marcina 9-�0

40.000,00 zł

�0�6 Gmina Bieruń
Prace konserwatorskie przy krzyżu 

przydrożnym Męki Pańskiej, ul. Lędzińska
w Bieruniu

43.440,00 zł

�0�6
Rzymskokatolicka 
Parafia św. anny  

w Lędzinach

Prace konserwatorskie przy figurze NMP 
Niepokalanie Poczętej przy kościele 
parafialnym św. anny w Lędzinach

64.3�9,00 zł

�0�7 Gmina Bieruń
Wykonanie prac konserwatorskich przy 

krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej  
w Bieruniu ul. Chemików

4�.443,00 zł

�0�7
Rzymskokatolicka 

Parafia św. Bartłomieja
w Bieruniu

Wykonanie prac konserwatorskich dwóch 
żyrandoli zabytkowego kościoła  

pw. św. Walentego w Bieruniu
30.9�6,35 zł

�0�7
Rzymskokatolicka 
Parafia św. anny  

w Lędzinach

Wykonanie prac konserwatorskich przy 
figurze św. antoniego Padewskiego i 

figurze św. Jana Nepomucena flankujących 
bramę cmentarza przy kościele parafialnym 

pw. św. anny w Lędzinach

�3.540,�5 zł

�0�7

Parafia Ewangelicko-
augsburska
w Lędzinach 
hołdunowie

Wykonanie prac konserwatorskich 
kamiennego nagrobka ks. 

J.G.Schleiermachera znajdującego się  
na cmentarzu ewangelickim  

w Lędzinach hołdunowie

�4.�00,0� zł

W �0�4 roku przyjęto zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Dotacje celowe są 
udzielane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu z �0 marca �0�4 roku. Pierwszą udzie-
loną była dotacja na prace związane z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej 
renowacji zabytkowego kościoła pw. św. Walentego w Bieruniu wraz z wyposażeniem. 
Udzielona jeszcze �0�4 roku opiewała na kwotę �00.000 złotych. Wykonanie doku-
mentacji warunkowało podjęcie pilnych prac konserwatorskich i otwarło możliwość 
ratowania najcenniejszego zabytku architektonicznego powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. W latach �0�5-�0�8 powiat udzielił dziesięć kolejnych dotacji celowych. W �0�7 
roku powiat oznakował wszystkie zabytki nieruchome w Bieruniu znakiem „Zabytek 
chroniony prawem”.
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ZDJĘCIA ZABYtKów PRZED I Po wYKoNANIu PRAC KoNSERwAtoRSKICh

�0�8
Rzymskokatolicka 

Parafia św. Bartłomieja
w Bieruniu

Wykonanie konserwacji technicznej 
i estetycznej wraz z rekonstrukcją 

brakujących elementów ołtarza głównego 
(z wyłączeniem � obrazów olejnych) 
kościoła św. Walentego w Bieruniu

55.000,00 zł

�0�8 Gmina Bieruń
Wykonanie prac konserwatorskich przy 

krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej  
w Bieruniu, ul. Warszawska

55.969,80 zł

Łącznie:  390.738,42 zł

Krzyż 
przydrożny 

Męki Pańskiej  
w Bieruniu, 
ul. Marcina
(rok 2015)

Krzyż 
przydrożny 

Męki Pańskiej 
w Bieruniu, 

ul. Lędzińska 
(rok 2016)

Figura nMP 
niepokalanie 

Poczętej 
przy kościele 

św. Anny 
w Lędzinach 

(rok 2016)
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Krzyż 
przydrożny

Męki Pańskiej 
w Bieruniu,

ul. Chemików
(rok 2017)

Dwa żyrandole 
zabytkowe 

kościoła  
pw. 

św. Walentego  
w Bieruniu
(rok 2017)

Figura 
św. Antoniego 
Padewskiego  

i figura  
św. Jana 

nepomucena 
flankujące bramę 

cmentarza przy 
kościele pw. 

św. Anny  
w Lędzinach

(rok 2017)

Kamienny 
nagrobek  

ks. 
J. G. 

Schleiermachera 
na cmentarzu 
ewangelickim  
w Lędzinach 
Hołdunowie

(rok 2017)
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BEZPIECZEŃSTWO
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System zarządzania kryzysowego funkcjonuje w oparciu o współpracę i współdziała-
nie z powiatowymi służbami i inspekcjami. Koordynacją działań zajmuje się Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadania realizowane są przez obsadę Sta-
nowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

 Powiat Bieruńsko-Lędziński wspiera działalność statutową Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, która ob-
jęła  między innymi: 
< powiatowe turnieje wiedzy pożarniczo-ekologicznej,
< współpracę ze strażakami-ochotnikami powiatu Tirschenreuth w Bawarii,
< organizację corocznych obchodów powiatowych Dnia Strażaka,
< organizowane w cyklu dwuletnim Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze,
<   XX-lecie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Po-

wiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wraz z Powiatowym Dniem Strażaka.
<   wigilie strażackie

Powiat udziela finansowego wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu prze-
kazując środki na Fundusz Wsparcia Policji. 

Zestawienie dotacji celowych z przeznaczeniem  
dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

Rok Kwota dotacji Wykorzystanie dotacji

�0�5   50  000 zł – samochód służbowy

�0�6 �84  000 zł – samochód służbowy
– modernizacja budynku komendy

�0�7 74  000 zł – � samochody służbowe

�0�8   50  000 zł – samochód służbowy 

Co roku z kwoty dotacji Powiat Bieruńsko-Lędziński przeznacza 4  000 zł na nagrody 
dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Podobnie przekazywane były środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Zestawienie dotacji celowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w tychach
Rok Kwota dotacji Wykorzystanie dotacji

�0�5 80 000
–   dofinansowanie zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego;
– bieżące funkcjonowanie w tym PCZK;

�0�6 80 000 – zakup łodzi ratowniczej z osprzętem;
– bieżące funkcjonowanie W tym PCZK;

�0�7 �00 000
– zakup pojazdu specjalnego (Quad);
– zakup pralnicy;
– bieżące funkcjonowanie w tym PCZK;

�0�8 60 000 – zakup sprzętu;
– bieżące funkcjonowanie w tym PCZK;



	 Raport z dokonań Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (2014-2018)	 69

Systematycznie uzupełniany jest sprzęt znajdujący się na wyposażeniu magazynu 
przeciwpowodziowego i kryzysowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

W latach �0�5-�0�8 zakupiono między innymi: 
– myjkę ciśnieniową, 
– namioty, 
– łóżka polowe, 
– motopompę szlamową, 
– oznakowanie przepustów wałowych. 
Ponadto na podstawie Porozumienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach, Powiat Bieruńsko-Lędziński w �0�7 roku pozyskał do tego 
magazynu sprzęt o wartości przekraczającej kwotę: �60  000 złotych.
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POWIATOWE 
CENTRUM 
POMOCY RODZINIE
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Lędzinach prowadzi szeroką działal-
ność na rzecz mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz poprawy warunków 
ich życia. Kieruje się głównie zasadą pomocniczości. Działalność polega przede wszyst-
kim na wsparciu rodziny, zapewnieniu dzieciom opieki zastępczej, udzieleniu pomocy 
osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom będącym w szeroko pojmowanym 
kryzysie. Mając na względzie szeroko rozumianą pomoc, oprócz realizacji zadań wy-
nikających ze zobowiązań ustawowych, PCPR realizowało wiele projektów autorskich, 
m. in.:

I.   Projekt „Daj Sobie Pomóc – nie Jesteś Sam” finansowany ze środków wojewódz-
twa śląskiego oraz środków powiatu bieruńsko–lędzińskiego. 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 
�.   Superwizja dla pracowników ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na te-

renie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i dla pracowników Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie.

�.   Spotkania o charakterze wspierająco–edukacyjno–rozwojowym dla kobiet – miesz-
kanek powiatu bieruńsko–lędzińskiego.

3.   Szkolenia dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 

4.   Spotkania o charakterze wspierająco–profilaktyczno–socjoterapeutycznym dla ro-
dzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

5.   Spotkania o charakterze profilaktyczno–edukacyjno-socjoterapeutycznym dla dzie-
ci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego.
Celem projektu było m.in.: wszechstronne wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin 

niewydolnych wychowawczo (alkoholizm, przemoc), przebywających w rodzinach 
zastępczych, zapobieganie i eliminowanie procesu narastania zjawisk nieprzysto-
sowania społecznego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia (bez 
nałogów), integracja środowiska niespokrewnionych rodzin zastępczych, integra-
cja rodzin zastępczych z dziećmi i młodzieżą pozostającą pod ich opieką, wzrost 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci na różnym eta-
pie rozwojowym, rozwijanie umiejętności pozawerbalnego wyrażania emocji, roz-
wijanie umiejętności komunikacyjnych w różnej grupie wiekowej (dorośli-dzieci) 
zwiększenie świadomej wewnętrznej kontroli w relacjach z rówieśnikami – umie-
jętność przeciwstawiania się presji grupy, skuteczne odreagowywanie napięć emo-
cjonalnych.

II. Projekt „Konsultanci Szkolni”
Celem głównym projektu było kreowanie w środowisku szkolnym skutecznego sy-

stemu przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, 
związanych z przemocą w rodzinie. 

Na podjęte w jego ramach działania złożyły się: konferencja szkoleniowa dla dyrek-
torów i pedagogów placówek szkolnych z terenu powiatu, rekrutacja profesjonalnej 
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grupy wsparcia, cykl szkoleń warsztatowych z zakresu przeciwdziałania i reagowania 
w sytuacjach przemocy rodzinnej, sesje superwizyjne.

Projekt przyczynił się do wzrostu kompetencji kadry pedagogicznej, w tym specja-
listów zatrudnionych w szkołach, w zakresie rozpoznawania sygnałów świadczących 
o kryzysie psychicznym, w jakim znalazł się uczeń i udzielenie właściwej pomocy, 
zwiększenia aktywności pracowników oświaty w pracach zespołów interdyscyplinar-
nych i grup roboczych, zwiększenie wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli po-
przez poszerzenie współpracy szkoły z podmiotami zewnętrznymi, które mogą wspie-
rać działania szkoły w środowisku lokalnym.

III. Projekt: „Centrum Superwizji Rodzinnej”
W ramach projektu zorganizowano: rekrutację konkursową i szkolenie superwi-

zorów, rekrutację rodzin do projektu, konferencję inaugurującą projekt, konferencję 
podsumowującą, superwizje rodzinne, superwizje eksperckie, warsztaty i treningi dla 
rodziców, klub rodzinny, konsultacje rodzinne. 

Działania podjęte w projekcie spowodowały poprawę sytuacji rodzin poprzez: po-
głębienie kompetencji rodzicielskich optymalizujących sytuację dziecka w rodzinie, 
poprawa poziomu kontroli zachowań w rodzinie, pogłębienie świadomości w zakresie 
obszarów ryzyka oraz zasobów chroniących rodzinę, wprowadzenie do lokalnej sieci 
wsparcia superwizorów rodzinnych jako formy uzupełniającej działania lokalnych służb 
i instytucji, zwiększenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą, uzupełnie-
nie procedur postępowania wobec rodzin dotkniętych przemocą o wspomaganie nie 
będące zadaniem ustawowym lokalnej sieci wsparcia, wspomaganie rodzin przemo-
cowych dodatkowym działaniem wykraczającym poza działania interwencyjne, uzu-
pełnienie standardów wspomagania rodziny przemocowej o oddziaływania wobec 
dziecka, które nie jest bezpośrednią ofiarą przemocy.

IV.   Program Osłonowy: „Mój Wybór – Moje Życie”– Edukacja i profilaktyka jako 
istotne czynniki zmniejszające poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym 
(2016-2017r.).

W ramach programu osłonowego zorganizowano cykl spektakli profilaktyczno-edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pod-
stawowych. W celu przeprowadzenia w/w zajęć podjęta została współpraca z teatrem 
profilaktycznym. Zajęcia przeprowadzone były przez kadrę specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć. Celem w/w zajęć było m.in.: przybli-
żenie młodzieży w przystępny i niestandardowy, a tym samym bardziej interesujący 
sposób problematyki zagrożeń. Uświadomienie, jakie mogą być konsekwencje prze-
mocy na ulicy, w rodzinie, picia alkoholu i brania narkotyków.

V. Konferencja: „Systemowe działanie w sytuacjach kryzysowych w szkole”. 
W dniu 05.06.�0�7r. w Bieruńskim Ośrodku Kultury „Jutrzenka” odbyła się konferen-

cja pn. “Systemowe działanie w sytuacjach kryzysowych w szkole” . Została zorgani-
zowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z myślą o dobrej współpracy, 
a także omówieniu i ewentualnym wypracowaniu wspólnych procedur reagowania 
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w sytuacjach kryzysowych w szkole. Konferencja adresowana była do przedstawicieli 
placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, policji, psychologów, pedago-
gów, rodzin zastępczych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką systemowego 
działania w sytuacjach kryzysowych w szkole. Podczas konferencji uczestnicy mogli za-
poznać się z m.in. z zasadami działań na terenie szkoły w sytuacji kryzysu związanego 
ze śmiercią samobójczą/ naturalną, a także z zasadami współdziałania innych instytucji 
pomocowych, reagowania w odniesieniu do dziecka krzywdzonego oraz z rolą szkoły 
w profilaktyce i wspieraniu zdrowia psychicznego uczniów.

VI.  Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” realizo-
wany w latach 2016-2017.

Kierowany był do 85 uczestniczek i uczestników projektu z terenu powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego w wieku �5-65 lat, osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, po-
szukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych o stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym, osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym tj. osób kwalifikujących się lub korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających, rodzin przeży-
wających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych, osób niesamo-
dzielnych, osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 
osób i rodzin korzystających z “Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”. Celem 
głównym projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych 
w sferze zawodowej i społecznej.

Projekt tworzył innowacyjną ofertę mającą na celu wzrost zdolności do zatrudnienia 
jego uczestników. Projekt pozytywnie wpłynął na promowanie równości szans kobiet 
i mężczyzn poprzez planowane działania z zakresu instrumentów aktywnej integracji, 
przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnie-
niu i rozwoju ich kariery (trener pracy, asystent osoby niepełnosprawnej), ogranicze-
nia segregacji na rynku pracy (poprzez promowanie i kierowanie kobiet i mężczyzn 
na tego samego typu szkolenia i kursy), zwalczania stereotypów związanych z płcią 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia (międzypłciowe promowanie szkoleń i kursów 
dotychczas kojarzonych z pracą wykonywaną tylko przez kobiety lub mężczyzn) oraz 
propagowania godzenia pracy i życia osobistego (poprzez elastyczne formy zatrud-
nienia). Wyrażało się to w konkretnym planowanym zakresie wsparcia dla uczestników 
w postaci: promowania na etapie promocji projektu zatrudnienia i mobilności pracow-
ników, godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz promowaniu włączenia spo-
łecznego i zwalczaniu ubóstwa m.in. poprzez zwalczanie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. 

VII.  Program Osłonowy pn. „nie bądź obojętny na przemoc wobec osób star-
szych”

Opracowano informatory pn. „Bądź wrażliwy na los osób starszych” oraz broszurki 
informacyjne pn. „Nie bądź obojętny na los ludzi starszych”.
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VIII.   Sztandarowym przedsięwzięciem realizowanym corocznie przez powiat bie-
ruńsko-lędziński są Powiatowe Igrzyska Osób niepełnosprawnych.
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POWIATOWE
ZAMIERZENIA
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LEPSZY StARt

„Lepszy Start” – placówka opiekuńczo-wychowawcza wraz z mieszkaniami chro-
nionymi dla dzieci i młodzieży będzie pierwszym w powiecie tzw. budynkiem 
pasywnym, wykorzystujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w za-
kresie ogrzewania obiektu (zużycie energii do ogrzewania nie może przekroczyć 
�5,0 kWh/m�/rok). 

Koncepcję budowy takiej nowoczesnej, ekonomicznej i energooszczędnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej przedstawili Grupa Doradcza aLTIMa sp. z o.o. oraz Studio 
Projektowe Jakub Gałęski.

Nazwa „Lepszy Start” doskonale pasuje zarówno do funkcji polegającej na pomocy 
dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej jak i do samego obiek-
tu, który ma wyznaczyć nowy standard dla tego typu budynków w całym regionie.

Jednym z głównych założeń jest energooszczędność obiektu.
Koncepcja zakłada pasywność budynku. Żeby móc to spełnić niezbędne jest zasto-

sowanie wielu rozwiązań odnoszących się zarówno do technologii jak i do elemen-
tów funkcjonalno-przestrzennych. To wszystko ma tworzyć inteligentną całość, która 
w użytkowaniu będzie wygodna, skuteczna i ekonomiczna.

Najważniejszym jednak założeniem jest prawidłowe pełnienie funkcji DOMU dla 
jego mieszkańców. Przyszli lokatorzy będą mieli do dyspozycji wygodne pokoje, jasną 
i dużą przestrzeń dzienną oraz wspaniały teren dookoła w formie wielofunkcyjnego 
OGRODU, którym będą mogli się opiekować i w którym będą mogli spędzać wolny 
czas, boisko, sad owocowy.

Obiekt przewidziany jest dla �4 wychowanków, nad którymi opiekę będą sprawo-
wać psycholog, wychowawcy, pedagog, pracownik socjalny. Obsługą zajmie się dział 
administracyjny. Podopieczni będą mieli do swojej dyspozycji pokoje dwu– i trzyoso-
bowe, trzy łazienki i trzy WC, pokój dzienny i pokój do zajęć kompensacyjno-terapeu-
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tycznych. Oprócz tego w budynku znajdą się mieszkania chronione dla pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej.

Na teren działki, na której ma być zlokalizowany ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, 
przewiduje się wejście od projektowanej ulicy pieszo-jezdnej, będącej przedłużeniem 
wjazdu od ul. Lędzińskiej na teren budynku Starostwa Powiatowego (Lędzińska �4).

Główne funkcje zlokalizowane na tym terenie:
�. Plac wejściowy (m.in. z parkingiem dla rowerów)
�. Mur na graffiti
3. Parking
4. Mały plac gospodarczy
5. Ciąg pieszo-jezdny (wejście na działkę od ul. Lędzińskiej)
6. Boisko wielofunkcyjne 
7. Drewniany taras
8. Ogródek owocowo– warzywny 
9. Sad owocowy
�0. Zestawy ogrodowe
��. Plac zabaw
��. Siłownia zewnętrzna
�3. Żywopłot
Teren inwestycyjnie obejmuje powierzchnię 46�,� arów, obszar opracowania – 37,6 

arów. Przewidywana powierzchnia budynku wynosi 655 m².
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MEDIAtEKA

Projektowany w Bieruniu obiekt o głównej funkcji biblioteki publicznej będzie posia-
dał również salę konferencyjną oraz kawiarnię. Budynek będzie czterokondygnacyjny 
(trzy kondygnacje naziemne  i  jedna podziemna) o nieregularnym  rzucie przypomi-
nającym literę „L”, z płaskim dachem.  Obiekt powstanie w nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, nawiązującej do linii zabudowy wzdłuż ulicy Licealnej.  

Dla wyróżnienia obiektu w osi widokowej projektuje się lekkie wysunięcie górnych 
kondygnacji w linii fasady frontowej poza obrys parteru. Jednocześnie zabieg ten ma 
na celu „wciąganie” dochodzących do niego osób i zaznaczenie strefy wejściowej.  

Obiekt kontynuuje zachodnią linię elewacji liceum. Od wschodu i południa stanowi 
regularną bryłę z podkreślonym górnym narożnikiem zadaszonym wcięciem – loggią. 

Główne wymiary:  
< wymiar równolegle do ul. Licealnej – maks. 35,78 m /min.�8,90 (przy szkole) 
< wymiar prostopadle do ul. Licealnej – maks. �0,06 m /min. �4,07 m (przy szkole) 
< wysokość budynku – �5,00 m 
< Poziom +/– 0,00 wynosi �40,35 m n.p.m.
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WSZyStKIE ZDJęCIA ARCHIWuM WyDAWCy.


