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WSTĘP
Skuteczne wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” zapewnia
system monitoringu i ewaluacji strategii, mający stanowić element krajowego systemu
monitoringu realizowanego na podstawie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020. Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników
ilościowych i jakościowych umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem regionu. Dzięki niemu
wdrażanie strategii będzie procesem ciągłym i dynamicznym.
Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020” spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. Do oceny
realizacji Strategii został stworzony na poziomie województwa system monitoringu, którego
strukturę instrumentalną stanowią raporty monitoringowe.
W celu zharmonizowania działań, podejmowanych w procesie monitoringu przez wydziały
merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i inne jednostki uczestniczące w jego realizacji,
a także przeprowadzenia prawidłowej oceny wszystkich programów i działań, mających
wpływ na realizację zapisów Strategii, powołany został w Urzędzie Marszałkowskim, Zespół
ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Uchwała nr
1712/162/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
zakresu zadań i składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego powołanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr
168/7/IV/2010z dnia 28.12.2010 r.; pierwszy zespół został powołany w listopadzie 2006 r.).
W związku z rozpoczętą w I kwartale 2012 r. aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020” w obecnym Raporcie monitoringowym pominięto analizę
społeczno-gospodarczą regionu zawężając ją wyłącznie to analizy demograficznej oraz
rachunku regionalnego. Dokładna aktualna diagnoza społeczno-gospodarcza będzie stanowiła
załącznik do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa.
Układ obecnego Raportu monitoringowego składa się z następujących elementów:
analizy demograficznej oraz rachunku regionalnego województwa;
analizy spójności opracowanych i przyjętych w 2011 r. dokumentów strategicznych
z celami i kierunkami działań Strategii;
wykazu regionalnych dokumentów strategicznych;
wykazu zrealizowanych badań/ekspertyz;
analizy realizacji celów;
raportu wskaźnikowego;
podsumowania.
Przedłożony Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020” za rok 2011 przygotowany został w Wydziale Planowania Strategicznego
i Przestrzennego. Podstawą jego opracowania stały się złożone przez zaangażowane w proces
monitoringu wydziały i jednostki Ankiety dot. wdrażania Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020”, zawierające informacje o opracowywanych programach
i strategiach wspierających realizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020” za rok 2011 r. Ponadto w raporcie po raz pierwszy znalazły się informacje na temat
przeprowadzonych i planowanych badań oraz ekspertyz zlecanych przez Wydziały i jednostki
podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. Dane statystyczne ujęte w raporcie w zależności od
obszaru, którego dotyczą, oraz związanych z tym możliwości technicznych zebrania danych,
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odnoszą się do lat 2011, 2010 i 2009. Raport monitoringowy za rok 2011 jest szóstym
raportem od momentu przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 20002020.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na problemy w zakresie pozyskiwania danych
niniejszy raport może nie w pełni prezentować wszystkie zjawiska i działania prowadzone
na rzecz realizacji strategii. System monitorowania będzie w dalszym ciągu rozwijany m.in.
w ramach systemu Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.
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I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA 1
Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach:
17 ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Województwo zajmuje
powierzchnię 12,3 tys. km2, którą zamieszkuje 4 635,9 tys. ludności (to druga pozycja
w kraju). Powoduje to, że region ten osiąga najwyższy w Polsce wskaźnik gęstości
zaludnienia – na 1 km2 przypada 376 osób. Województwo śląskie jest również najbardziej
zurbanizowanym regionem w Polsce – 78% ludności regionu zamieszkuje w miastach
(w kraju jest to 60,9%). W województwie śląskim znajduje się 71 miast, a blisko połowa
(46%) ludności zamieszkuje w 12 największych miastach (liczących ponad 100 tys. ludności).
Największe z nich to Katowice (306,8 tys.), Częstochowa (238,0 tys.) i Sosnowiec (217,3
tys.).
Rysunek 1. Gęstość zaludnienia w gminach województwa śląskiego w 2010 r. (os./km2)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

1

Dane za rok 2010. W chwili opracowania raportu najbardziej aktualne dostępne dane.
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Podział na subregiony wydziela dominujący obszar centralny z największą liczbą ludności –
2 812,6 tys. i otaczające go mniejsze obszary: północy z 529,0 tys. ludności, zachodni –
637,5 tys. i południowy z blisko 656,8 tys. mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia
występuje w subregionie środkowym, co spowodowane jest wysokim wskaźnikiem
urbanizacji tego terenu. Dominującymi miastami pod tym względem są: Świętochłowice
(4138 os./km2), Chorzów (3415 os./km2), Siemianowice Śląskie (2812 os./km2) oraz Bytom
(2632 os./km2). Najmniejsza gęstość zaludnienia poniżej średniej krajowej charakteryzuje
takie powiaty jak: częstochowski (88 os./km2), lubliniecki (93 os./km2) oraz kłobucki (96
os./km2).
Tendencje demograficzne wskazują na spadek liczby ludności województwa. W latach 20002010 liczba ludności spadła o 2,6% (dla kraju spadek ten wyniósł zaledwie 0,01%). Taka
tendencja wynika głównie z faktu, że region charakteryzuje się prawie zerowym przyrostem
naturalnym (w liczbach bezwzględnych w roku 2010 w regionie przybyło 95 osób), jak
i ujemnym saldem migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (saldo migracji
zagranicznych – 1744 os., saldo migracji międzywojewódzkich – 3194 os.). Mierniki
te wynoszą odpowiednio 0,0‰ oraz -1,1‰.
Wysokie dodatnie saldo przyrostu naturalnego występuje w subregionie zachodnim oraz
południowym, ujemne w subregionach północnym i środkowym. W regionie 19 powiatów
charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym w tym w przypadku 14 z nich przyrost
ten jest wyższy od średniej krajowej. Najwyższy przyrost naturalny w 2010r. zanotowano
w Żorach (5,2‰), a najniższy w powiecie zawierciańskim (-3,4‰).
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Rysunek 2. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 osób w powiatach województwa
śląskiego w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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Rysunek 3. Wskaźnik przyrostu naturalnego i salda migracji w powiatach województwa
śląskiego w 2010 r.
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Największy przyrost naturalny z równoczesnym bardzo wysokim dodatnim saldem migracji
zauważa się w powiatach mikołowskim i bieruńsko-lędzińskim. Ponadto dodatnie wskaźniki
zauważa się w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim, lublinieckim, tarnogórskim,
kłobuckim, gliwickim, rybnickim, wodzisławskim i pszczyńskim. Najniższy przyrost
naturalny z równoczesnym bardzo wysokim ujemnym saldem migracji zauważa się w mieście
Sosnowiec. Ponadto ujemne wskaźniki są notowane w miastach: Bytom, Piekary Śląskie,
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Częstochowa, Gliwice, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i w powiecie zawierciańskim.
Tabela 1. Tendencje w kształtowaniu się wskaźników przyrostu naturalnego na 1000 osób
i salda migracji na 1000 osób w powiatach województwa śląskiego w latach 2000 i 2010.
Charakterystyka

Powiat

Powiaty w których przyrost naturalny i saldo migracji są
dodatnie (w latach 2000 i 2010)

bielski
cieszyński
bieruńsko-lędziński
pszczyński
żywiecki
kłobucki

Powiaty w których przyrost naturalny i saldo migracji są
ujemne (w latach 2000 i 2010)

Chorzów
Katowice
Sosnowiec
Piekary Śląskie
Częstochowa
Siemianowice Śląskie
Świętochłowice
Gliwice
Bytom
Ruda Śląska
Jaworzno

Powiaty w których przyrost naturalny jest ujemny a saldo
migracji jest dodatnie (w latach 2000 i 2010)

myszkowski
częstochowski

Powiaty w których przyrost naturalny jest dodatni a saldo
migracji jest ujemne (w latach 2000 i 2010)

Bielsko-Biała
Tychy
Rybnik
Jastrzębie Zdrój
Żory

Powiaty w których zauważono zwiększenie przyrostu
naturalnego oraz salda migracji - z ujemnych na dodatnie (w
latach 2000 i 2010)

wodzisławski
gliwicki
tarnogórski

Powiaty w których zauważono zwiększenie przyrostu
naturalnego z ujemnego na dodatni przy jednoczesnym
zachowaniu dodatniego salda migracji

mikołowski
rybnicki
lubliniecki

Powiaty w których zauważono zwiększenie przyrostu
naturalnego z ujemnego na dodatni przy jednoczesnym
zachowaniu ujemnego salda migracji

Mysłowice
Zabrze

Powiat w którym zauważono zwiększenie salda migracji z
ujemnego na dodatni przy jednoczesnym zachowaniu
ujemnego przyrostu naturalnego

będziński

Powiat w którym zauważono zmniejszenie salda migracji z
dodatniego na ujemny przy jednoczesnym zachowaniu
ujemnego przyrostu naturalnego

zawierciański
Dąbrowa Górnicza

Powiat w którym przyrost naturalny zmalał z dodatniego na
ujemny, a saldo migracji wzrosło z ujemnego na dodatni

raciborski

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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W prognozie ludności do roku 2035 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny można
zauważyć, że malejąca tendencja wysokości liczby ludności w województwie zostanie
zachowana. Pozytywne prognozy są kierowane wyłącznie do województwa mazowieckiego.
W województwie śląskim prognozowany spadek jest najwyższy i wynosi ok. 482 tys.
W latach 2015-2035.
Rysunek 4. Prognoza ludności wg województw w odniesieniu do roku 2009 (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Postępuje także proces starzenia się społeczeństwa. W 2010 r. region ten charakteryzował
niski udział ludności poniżej 17 roku życia w ogóle mieszkańców (17,2%, tymczasem
w Polsce 18,7%), a większy od średniej krajowej udział osób w wieku produkcyjnym (65,2%
wobec 64,4%) oraz poprodukcyjnym (17,7% wobec 16,9%). Największy udział ludności
wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności jest w subregionie północnym, a najmniejszy
w zachodnim. Ten sam wskaźnik tylko dla ludności w wieku przedprodukcyjnym największą
wartość osiąga w subregionie południowym, a najmniejszą w środkowym.
Struktura wiekowa ludności województwa jest zbliżona do struktury kraju. W ludności
w wieku do 40 lat dominują mężczyźni, natomiast wśród osób w wieku powyżej 45 lat
dominują znacząco kobiety. Średnio na 100 mężczyzn w regionie przypada 107 kobiet. Jest to
przede wszystkim związane z krótszym średnim trwaniem życia mężczyzn. Prognozowane
dalsze trwanie życia dla kobiet w regionie wynosi 79,7 lat, a dla mężczyzn 71,6 lat (dla
porównania dla Polski te wskaźniki wynoszą odpowiednio 80,6 i 72,1).
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Rysunek 5. Piramida wieku i płci ludności województwa śląskiego w 2010 r. (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Także pod względem umieralności niemowląt województwo wypada jako jedno z gorszych
w kraju. Wskaźnik ten dla regionu wynosi 5,7‰, a tymczasem dla całego kraju wynosi on
5,0‰.
Tabela 2. Dane demograficzne dotyczące urodzeń i zgonów w województwie śląskim na tle
kraju w 2010 r.
Wyszczególnienie
Województwo śląskie
Polska
Urodzenia żywe na 1.000 ludności
10,3
10,8
(osoba)
Zgony ogółem na 1.000 ludności
10,3
9,9
(osoba)
Zgony niemowląt na 1.000 urodzeń
5,7
5,0
żywych
Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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II PRODUKT KRAJOWY BRUTTO2
W roku 2009 wartość wytworzonego Produktu Krajowego Brutto wyniosła 1 343 366 mln zł.
W porównaniu do 2008 roku była wyższa w cenach bieżących o 5,3%, a w cenach stałych
o 1,6%. W województwie śląskim wartość PKB wyniosła 175 324 mln zł i w porównaniu do
roku 2008 wzrosła o około 4,4%.
W latach 2007-2009 średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto kształtowało
się na poziomie 3,3% (w cenach stałych). Tempo wzrostu PKB w województwie śląskim
przewyższyło średnią krajową i wyniosło 3,5%.
Wśród województw o największych udziałach w tworzeniu produktu krajowego brutto
w latach 2007-2009 niezmiennie pozostawały dwa województwa: mazowieckie i śląskie,
wytwarzające razem w kolejnych latach omawianego okresu ponad 1/3 krajowej wartości
PKB. W 2009 roku wymienione województwa wypracowały łącznie 35% krajowej wartości
produktu krajowego brutto (w 2007 roku - 34,7%).
Rysunek 6. Produkt Krajowy Brutto w województwach w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

W 2009 r. wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu kształtowała się na poziomie
37 761 zł. Wartość ta była wyższa od średniej krajowej o 7,2% i była trzecią wartością
w Polsce pod tym względem po województwach mazowieckim i dolnośląskim. Najwyższy
wskaźnik zanotowano w subregionie środkowym (ok. 41,3 tys./os.), zachodnim (32,1 tys./os.)
i południowym (35 tys./os.) a najniższy w subregionie północnym (29,1 tys./os).
2

Dane za rok 2009
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Rysunek 7. Produkt Krajowy Brutto per capita a dynamika jego wzrostu w podregionach
województwa śląskiego w 2009 r.
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Analiza tempa wzrostu oraz wartości PKB per capita w podziale na podregiony (zgodnie
z nomenklaturą GUS – NTS3) wykazuje, że najlepiej rozwijającymi się obszarami
w województwie są podregiony: gliwicki i tyski. Zarówno wartość PKB per capita w tych
podregionach jak i tempo jego wzrostu w ostatnich trzech latach kształtują się powyżej
średniej województwa. Do grupy podregionów o wysokim tempie wzrostu PKB należą
dodatkowo bielski i rybnicki. Podregion katowicki mimo wysokiej wartości PKB per capita
niestety charakteryzuje się też niższym aniżeli średnia województwa tempem wzrostu tego
wskaźnika. Najsłabsze podregiony w województwie to bytomski, częstochowski
i sosnowiecki.
Poziom PKB per capita dla województwa w 2009 r. stanowił około 65% poziomu unijnego.
Województwo śląskie było w roku 2009 jednym z dziesięciu województw w kraju, których
wskaźnik PKB per capita wynosił ponad 50% PKB per capita dla całej UE. Jedynym
województwem w kraju, dla którego wskaźnik ten mieścił się powyżej 75% wskaźnika dla
całej UE było województwo mazowieckie.3
W latach 2000-2009 w województwie wartość dodana brutto wzrosła o 75% i wyniosła
155 789 mln zł (w kraju wartość ta wzrosła o 80%). W przeliczeniu na 1 pracownika wartość
ta wynosi 93 050 zł i jest o 9,6% wyższa od średniej krajowej. Pod względem wartości
dodanej wyraźnie dominuje subregion środkowy (103 557 mln). Najsłabiej pod tym
względem wypada subregion północny (13 686 mln). Wartość dodana brutto w pozostałych
dwóch subregionach wynosi odpowiednio 20 343 mln (subregion północny) i 18 203 mln
(subregion zachodni).

3

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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Rysunek 8. Wartość dodana brutto - udział rolnictwa, przemysłu i budownictwa oraz usług
w wartości ogółem w województwie śląskim w 2009 r.
0,8%

47,9%
51,3%

rolnictwo

przemysł

usługi

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Analiza wartości dodanej brutto w ujęciu sektorowym wykazała, że w roku 2009 największy
odsetek wartości ogółem stanowił przemysł, nieco mniej stanowiły usługi, natomiast
znaczenie rolnictwa było marginalne.
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III NOWE PROGRAMY BĄDŹ STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE
1.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Edukacji i Nauki
1. Nazwa dokumentu:
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 20122015.
2.

Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/19/7/2012 z dnia 12 marca 2012 roku

3.

Charakterystyka dokumentu:
Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. Realizacja
programu polega na przyznawaniu stypendiów.

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Założenia programu wpisują się w Priorytet A Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020”: Województwo śląskie regionem kreującym i skutecznie
absorbującym technologie; Cel strategiczny: A.1. Wysoki poziom wykształcenia
i umiejętności mieszkańców; Kierunek: A.1.1 Poprawa jakości kształcenia.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Program finansowany jest z budżetu Województwa Śląskiego (zadanie ujęte jest
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego).
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2.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Ochrony Środowiska
1.

Nazwa dokumentu:
Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowskolublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne
poziomy substancji w powietrzu.

2. Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
3. Charakterystyka dokumentu:
Dokument jest uzupełnieniem Programu ochrony powietrza dla stref województwa
śląskiego uchwalonego w 2010 r. Opracowanie tego dokumentu było niezbędne
ze względu na stwierdzone w strefach częstochowsko-lublinieckiej i gliwickomikołowskiej przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Niezbędna okazała
się również weryfikacja zaproponowanych w poprzednim programie działań naprawczych
dla wszystkich stref województwa śląskiego w oparciu o doświadczenia zdobyte przy ich
realizacji, jak również doświadczenia krajów Unii Europejskiej. Bardzo ważnym
elementem niniejszego dokumentu jest sporządzona ekonomiczna i prawna analiza
możliwości prowadzenia zaproponowanych w Programie działań naprawczych. W zakres
niniejszego opracowania wchodzi również plan działań krótkoterminowych..
4. Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Założenia programu wpisują się w Priorytet B Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020”: Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności usług
publicznych o wysokim standardzie; Cel strategiczny: B.2. Wysoka jakość środowiska
naturalnego.
5. Źródła finansowania programu/strategii:
Program nie posiada własnego budżetu, natomiast wskazuje potencjalne źródła
finansowania np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO.
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3.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego/Wydział Turystyki i Sportu
1.

Nazwa dokumentu:
Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

2.

Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 roku.

3.

Charakterystyka dokumentu:
Celem dokumentu jest stworzenie ram dla rozwoju sportu w regionie oraz intensyfikacja
korzyści społecznych osiąganych poprzez sport.

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Strategia jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020”. Wpisuje się w następujące cele strategiczne:
a) A.1.: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców;
b) B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa;
c) B.3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni;
d) C.1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej;
e) C.2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Strategia nie posiada własnego budżetu, natomiast wskazuje potencjalne źródła
finansowania np. fundusze europejskie oraz inicjatywy UE, budżet państwa, budżet
województwa śląskiego, budżety lokalnych samorządów terytorialnych, środki prywatne.
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4.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1.

Nazwa dokumentu:
Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania
ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016.

2.

Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2457/78/IV/2011 z 15 września 2011 roku.

3.

Charakterystyka dokumentu:
Podstawowym założeniem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
i umożliwienie pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej i zawodowej.
Niepełnosprawność to nie tylko rezultat uszkodzenia ciała, czy choroby, ale również
wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych, jakie osoba niepełnosprawna
napotyka w swoim środowisku. Należy przy tym pamiętać, że prawidłowa polityka
wyrównywania szans powinna prowadzić zarówno do zmiany postaw osób
niepełnosprawnych i otoczenia, w którym żyją.
Program nie utożsamia również osoby niepełnosprawnej z osobą niezdolną do pracy,
a tym samym respektuje prawo osób niepełnosprawnych do pracy. Osoba
niepełnosprawna powinna otrzymać należne jej, ze względu na stan zdrowia, świadczenia
społeczne, natomiast państwo powinno stworzyć warunki i udzielić wszelkiej pomocy
w podjęciu pracy zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami osoby niepełnosprawnej.
W związku z tym, iż polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych odnosi się do
stosunkowo licznej i zróżnicowanej grupy społecznej, w realizacji programu uczestniczyć
będzie wielu partnerów z różnych dziedzin życia społeczno - gospodarczego.
Kompleksowe i interdyscyplinarne działania pozwolą bowiem na realizację wielu zadań
w dziedzinie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Program
adresowany jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, mieszkańców
województwa śląskiego, samorządów lokalnych, administracji rządowej, organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, placówek pomocy
społecznej i placówek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Program wpisuje się w założenia Cel strategiczny B.1 Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020”: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa, Kierunek
działań: B.1.3.: Podniesienie skuteczności polityki społecznej poprzez wspieranie
tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych, rozwój i podnoszenie poziomu dostępności szkolnictwa osób
niepełnosprawnych.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Sposoby finansowania Programu:
a) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z kompetencjami
wynikającymi m.in.: z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214
poz. 1407 z późn. zm.),
b) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
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c) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii
Europejskiej,
d) ze środków pozabudżetowych, w tym z krajowych i zagranicznych funduszy
publicznych i prywatnych,
e) ze środków pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe (programy celowe).
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5.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1.

Nazwa dokumentu:
Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

2.

Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/5/2/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.

3.

Charakterystyka dokumentu:
Podstawę prawną opracowania Programu stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), zgodnie
z którym organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając kierunki
i rodzaje działań określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz
zadania ujęte w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy tj.: działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i zapobiegawczą, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych
oraz ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. Program uwzględnia rekomendacje
zawarte w programowych dokumentach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Program jest spójny z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020”, w szczególności z Priorytetem B Województwo śląskie regionem o powszechnej
dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie, Celem
Strategicznym B.1 – Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa, zwłaszcza
w zakresie kierunków działań: B.1.1 – Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
medycznych; B.1.3 – Podniesienie skuteczności polityki społecznej, B.1.5 –
Wzmacnianie aktywności społecznej. Równocześnie jest to program operacyjny Strategii
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Realizacja Programu jest finansowana ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, zgodnie z art.
93 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473 ze zm.).
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6.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
1.

Nazwa dokumentu:
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie
śląskim na lata 2011-2015.

2.

Podstawa przyjęcia dokumentu:
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/5/1/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.

3.

Charakterystyka dokumentu:
Program stanowi realizację zapisu art. 4 pkt 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku. Za misję Programu
przyjęto: podejmowanie, wzmocnienie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim. Program zakłada
wdrożenie – w oparciu o zasadę pomocniczości – komplementarnych zadań dających
możliwość systemowego wsparcia przedsięwzięć podejmowanych w społecznościach
lokalnych, obejmujących szerokie spektrum oddziaływań (profilaktycznych,
prewencyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz reintegracyjnych) służących
rozwiązywaniu różnorakich problemów alkoholowych, w tym również w sferze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego.

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Program uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020” – tj. w Priorytecie B – Województwo śląskie regionem
o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie
oraz wpisuje się w cel strategiczny B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa,
zwłaszcza w zakresie kierunków działań: B.1.1: Poprawa dostępu do wysokiej jakości
usług medycznych; B.1.3: Podniesienie skuteczności polityki społecznej, B.1.5:
Wzmacnianie aktywności społecznej. Równocześnie jest to program operacyjny Strategii
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Realizacja zadań Programu jest finansowana w sposób ciągły ze środków pochodzących
z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu, wydawanych przez Marszałka Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473 ze zm.).
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IV WYKAZ STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW REGIONALNYCH1
L.p.

1.

1.
2.

Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie
2020"
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego na
lata 2007-2008
Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązujący w
latach 2005-2006 przedłużony na lata 2007-2008

Data i forma przyjęcia

Wydział, jednostka
odpowiedzialna

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
Aktualne dokumenty
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku
Archiwum

Uwagi

SP

Zawarty dnia 28 sierpnia 2007 roku w Warszawie

IW

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/13/1/2007 z dnia 19 września 2007 roku

RR

Kontrakt obowiązywał do 30 czerwca
2009 roku

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Aktualne dokumenty

1.

2.

1.

2.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/21/2/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku

Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka
II/49/1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 roku.
PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Aktualne dokumenty
Wersja 1. Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 4 września 2007 roku
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
Regionalny Program Operacyjny Województwa
1708/91/III/2007 z dnia 18 września 2007 roku
Śląskiego na lata 2007-2013
Wersja 2. Decyzja KE z dnia 2 grudnia 2011 r. decyzja K(2011)9027 zmieniajaca decyzję
K(2007)4208
Decyzja Komisji Europejskiej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
z dnia 28 września 2007 roku

SP

Dokonano zmiany Planu w zakresie
Rozbudowy MPL „Katowice” w
Pyrzowicach: Uchwała Nr/III/1/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego z
dnia 22 września 2010 roku

SP

RR, ŚCP

Dokument aktualizowany

FS, WUP
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Program operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 7 września 2007 roku

TW

(Dz.U. z 2009r Nr 72, poz.619)

TW

5.

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej
INTERREG IV C

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2007
roku. Wersja 2. obowiązująca z 18 września 2008 roku

RR

6.

Program Operacyjny Europa Środkowa 2007-2013

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 3 grudnia 2007 roku. Wersja 2. obowiązująca
zatwierdzona przez KE 25 lipca 2011 roku

RR

7.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 11 grudnia 2007 roku
Wersja obowiązująca z dnia 15 marca 2010 roku

RR

8.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Decyzja Komisji Europejskiej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2007 roku

9.

Program Współpracy Transnarodowej
Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

3.
4.

1.

2.

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 21 grudnia 2007 roku
Wersja 3. obowiązująca, zatwierdzona przez KE 5
stycznia 2012 roku
Archiwum

RR

RR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 (ZPORR 2004-2006)

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 13 lipca 2004 roku
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1
lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 Dz. U. 2004 Nr 166 poz. 1745.

RR, FS, EN, WUP

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja
Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich 2004-2006

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 3 września 2004 roku (Dz. U. Nr 197 poz. 2032)
w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006”

RR
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GOSPODARKA, PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
Aktualne dokumenty

1.

Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego

2.

Wojewódzki program przekształceń terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/53/3/2006 z dnia 25 października 2006 roku
Nowelizacja - uchwała Sejmiku z dnia 16 maja 2007
roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/31/11/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
Archiwum

1.

Program łagodzenia w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego

Dokument przygotowany przez Samorząd
Województwa Śląskiego i przyjęty przez Radę
Ministrów dnia 28 stycznia 2003 roku

2.

Strategia komunikacji marketingowej w zakresie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa śląskiego

GR

Program obejmował inwentaryzację
odnawialnych źródeł energii aktualnie brak środków funansowych
na jego aktualizację

GR

GR

Przyjęcie programu stanowiło
podstawę do zaciągnięcia przez
Rzeczpospolitą Polską pożyczki w
Banku Rozwoju Rady Europy na
sfinansowanie części programu
stanowiącego wkład budżetu państwa
w jego realizację. Umowa pożyczki
na kwotę 25 mln Euro została
podpisana 25 listopada 2003 roku,
którą to datę należy uważać za
początek realizacji programu.
Wszystkie pożyczki zostały
umorzone do 2011 roku.

GR

Strategia obejmowała działania w
zakresie atrakcyjności gospodarczej i
inwestycyjnej w latach 2007-2011
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INNOWACJE
Aktualne dokumenty
1.

2.

3.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
na lata 2003-2013
II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku
Program Wykonawczy 2009-2013 dla Regionalnej
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 68 / 5 /
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003IV /2010 z dnia 21.12.2010 roku
2013
Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
na lata 2010-2020 (Program systemowego wspierania
rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010 729/35/IV/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
– 2020)
Archiwum
Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 20032366/305/II/2005 z dnia 18 października 2005 roku
2013
KULTURA I EDUKACJA
Aktualne dokumenty
Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
lata 2006 – 2020
II/51/1/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku
Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami w
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Województwie Śląskim na lata 2010 – 2013
III/48/2/2010 z dnia 17 marca 2010 roku
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
województwa śląskiego 2009-2012
III/39/4/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
województwa śląskiego 2012-2015
IV/19/7/2012 z dnia 12 marca 2012 roku
Program współpracy Województwa Śląskiego z
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
organizacjami pozarządowymi na rok 2012
IV/15/27/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
Archiwum
Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami w
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Województwie Śląskim na lata 2006 – 2009
II/53/2/2006 z dnia 25 października 2006 roku
Program współdziałania
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Województwa Śląskiego
III/44/1/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku
z organizacjami pozarządowymi
na lata 2007-2015
Program współpracy województwa śląskiego z
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
organizacjami pozarządowymi na rok 2004
II/24/14/2004 z dnia 20 września 2004 roku

FS, RIS

Projekt „Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020” obecnie w
konsultacjach

FS, RIS

-

FS, RIS

-

FS, RIS

Obowiązuje Program Wykonawczy
na lata 2009-2013

KL
KL, ŚCDK
EN
EN
KL

KL, ŚCDK

KL

Uchwała uchylona Przez Wojewodę
Śląskiego.

KL
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Program współpracy województwa śląskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2005
Program współpracy województwa śląskiego z
5.
organizacjami pozarządowymi na rok 2006
Program współpracy województwa śląskiego z
6.
organizacjami pozarządowymi na rok 2007
Program współpracy województwa śląskiego z
7.
organizacjami pozarządowymi na rok 2008
Program współpracy województwa śląskiego z
8.
organizacjami pozarządowymi na rok 2009
Program współpracy województwa śląskiego z
9.
organizacjami pozarządowymi na rok 2010
Program współpracy Województwa Śląskiego z
10.
organizacjami pozarządowymi na rok 2011
4.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/27/2/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/41/9/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/2/14/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/17/13/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/30/3/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/44/1/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
TURYSTYKA I SPORT
Aktualne dokumenty

1.

Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na
lata 2004 – 2013

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/29/10/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku

2.

Program Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu
Informacji Turystycznej

3.

Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
1040/166/III/2008 z dnia 29 marca 2008 roku
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania
z budżetu państwa zadań związanych z budową i
remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem
sportu

4.
5.

Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok
2012
Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do
roku 2020

1.

„Programu rozwoju bazy sportowej” na rok 2010

2.

„Programu rozwoju bazy sportowej” na rok 2011

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/20/7/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 roku
Archiwum
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
739/364/III/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/12/2/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL

GR, ŚOT
GR, ŚOT

TS

TS
SP, TS

TS
TS
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1.
2.

1.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do roku 2015
Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w
Województwie Śląskim

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Aktualne dokumenty
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/37/2/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
2158/296/III/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
ŚRODOWISKO
Aktualne dokumenty

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku
IV/6/2/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
2018

SCSI
SCSI

OS

2.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/37/3/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

3.

Program ochrony powietrza dla stref województwa
śląskiego, w których stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w
powietrzu

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku

OS

4.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza
aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych,
ekspresowych, autostrad i linii kolejowych

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/51/1/2010 z dnia 12 maja 2010 roku

OS

5.

Program usuwania azbestu z terenu województwa
śląskiego do roku 2032

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
1258/49/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 roku

OS

6.

Program ochrony powietrza dla stref gliwickomikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej
województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku

OS

OS

Kolejna aktualizacja wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami pt. "Plan
gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego 2014" jest
realizowana zgodnie z umową nr
3005/OS/2011 z dnia 19.10.2011r.
Program uzupełniony na rok 2011
Uchwała Sejmiku Województwa
Śląskiego nr IV/16/7/2011 z dnia 19
grudnia 2011 roku

Uzupełnienie dla dokumentu
"Program ochrony powietrza dla stref
województwa śląśkiego (...)"

Archiwum
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1.

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego
do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
I/49/12/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku

OS

Brak przyjęcia ostatecznej wersji
Polityki ekologicznej państwa na lata
2007-2010 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2011-2014,
stanowiącej podstawę aktualizacji
programów ochrony środowiska
szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego
uniemożliwił zakończenie procedury
przetargowej wyłaniania wykonawcy
aktualizacji Programu ochrony
środowiska województwa śląskiego
w roku 2007

2.

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/11/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku

OS

-
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OBSZARY WIEJSKIE
Aktualne dokumenty
1.

Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej OWCA–PLUS na lata 2010-2014

2.

Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
z Aneksem
II/43/1/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku

1.
2.

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata
2006-2010
Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej OWCA–PLUS

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
635/360/III/10 z dnia 23 marca 2010 roku

Archiwum
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/48/1/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
1664/90/III/07 z dnia 12 września 2007 roku

TW

TW

Aneks - Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego
Nr II/51/2/2006 z dnia 28 sierpnia
2006 roku

TW
TW

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA
Aktualne dokumenty
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Harmonogram realizacji Krajowego Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
na lata 2007-2011
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania ich
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2016
„Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem
założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 20092013”
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na
lata 2006-2020
Program operacyjny na lata 2008-2013 Warunki i jakość
życia dzieci i młodzieży - szanse i zagrożenia
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2011 –
2015
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie
Śląskim na lata 2011-2016

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
1122/62/III/2007 z dnia 27 czerwaca 2007 roku

ZD

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
2457/78/IV/2011 z 15 września 2011 roku

ZD

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
3231/330/III/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku

ZD

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
II/47/3/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
III/28/3/2008 z dnia 24 września 2008 roku

Coroczna aktualizacja

ROPS
ROPS

Uchwała Sejmiku Województwa Nr IV/5/1/2011 z dnia
14 lutego 2011 roku

ROPS

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
IV/5/2/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku

ROPS

30

8.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
województwie śląskim na lata 2009-2013.
Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Ramowy program oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr
782/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku

Archiwum
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010
II/53/4/2006 z dnia 25 października 2006 roku
Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
lata 2008-2010
III/22/5/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania ich
III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2010
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
lata 2008-2010
III/29/3/2008 z dnia 22 października 2008 roku
RYNEK PRACY
Aktualne dokumenty
Publiczne Służby Zatrudnienia: Profesjonalizm –
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
Skuteczność – Zaangażowanie
2304/200/III/2008 z dnia 30 września 2008 roku
W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
osób niepełnosprawnych
2454/78/IV/2011 z dnia 15 września 2011 roku
Regionalny Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2011 Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
rok
1470/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
Umowa partnerstwa transgranicznego "Eures - T
Dokument podpisany przez partnerów w dniu 27 lipca
Beskydy 2010-2013" z dnia 27 lipca 2011 r.
2011 r.
Archiwum
Regionalny Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2010 Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
rok
900/370/III/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Dokument podpisany przez partnerów w dniu 6 grudnia
Umowa Ramowa zakładająca polsko – czesko –
2007 roku;
słowackie Partnerstwo Transgraniczne EURES-T
Zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 1
Beskydy
kwietnia 2008 roku
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
Program monitorowania regionalnego rynku pracy
2305/200/III/2008 z dnia 30 września 2008 roku
Kompetencje na miarę potrzeb

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
2503/311/III/2009 z dnia 1 października 2009 roku

ROPS

ROPS
ZD
ZD
ROPS

WUP

Projekt systemowy

WUP

Projekt

WUP
WUP

Okres obowiązywania: 1 czerwca
2010 - 31 maja 2013 r.

WUP

WUP

Umowa obowiązywała do 31 maja
2010 roku

WUP

Projekt systemowy

WUP
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6.

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
853/365/III/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku
Rozmawiajmy! – dialog społeczny jako skuteczna forma Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
rozwiązywania problemów rynku pracy
450/353/III/2010 z dnia 2 marca 2010 roku
TRANSPORT
Aktualne dokumenty

1.

Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w
zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych

5.

Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim

1

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr
1333/382/III/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku

WUP
WUP

SP

Stan na dzień 30.06.2012r
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V WYKAZ ZLECONYCH EKSPERTYZ I BADAŃ1

L.p.

Nazwa dokumentu

Czas realizacji
(data przyjęcia)

Cel badania/ekspertyzy

Miejsce wykorzystania
wyników badania

Źródło finansowania

Wydział

ZREALIZOWANE - 2012 ROK

1.

Analiza i ocena sytuacji ekonomicznoorganizacyjnej oraz opracowywanie
rekomendacji i wniosków do działań
przekształceniowych podmiotów leczniczych,
dla których podmiotem tworzącym jest
Województwo Śląskie, w celu poprawy ich
efektywności i rentowności

luty 2012 r.
(zawarcie umowy)

Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej oraz opracowywanie
rekomendacji i wniosków do działań przekształceniowych podmiotów
leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, w
celu poprawy ich efektywności i rentowności.

Potrzeby informacyjne
Wydziału

Środki własne

2011 r.
2012 r.

Celem opracowań było poznanie potrzeb szkoleniowych i doradczych
uczestników projektu systemowego ROPS „Kształcenie i doradztwo dla kadr
pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w
ramach poddziałania 7.1.3 PO KL. Ponadto, jeden z obszarów badań PSK miał
na celu zdobycie wiedzy na temat roli podmiotów ekonomii społecznej we
wsparciu ośrodków pomocy społecznej przy realizacji zadań ustawowych.

Wyniki powyższych badań
posłużyły do przygotowania
rekomendacji dotyczących
realizacji zadań projektu
systemowego ROPS w jego
kolejnych etapach.

EFS
Projek 1.16
PO KL na lata 2007-2013

2.

„PSK 2011” i „PSK 2012”

3.

Ekpertyza w obszarze: Idea regionalnej polityki
miejskiej

2012 r.

Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. wskazanego
obszaru

4.

Ekpertyza w obszarze: Regionalna polityka
miejska a proces suburbanizacji

2012 r.

Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. wskazanego
obszaru

5.

Ekpertyza w obszarze: Czynniki wzrostu nowej
gospodarki, procesy uczenia się a regionalna
polityka miejska

2012 r.

Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. wskazanego
obszaru

6.

Ekpertyza w obszarze: Zwiększenie
żywotności miast w wymiarze społecznym i
ekonomicznym w polityce rozwoju
regionalnego

2012 r.

Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. wskazanego
obszaru

2012 r.

7.

Wykonanie badania ankietowego pt.
Monitoring w zakresie wybranych kwestii
rozwoju województwa śląskiego

Zlecenie na potrzeby
opracowania Polityki
miejskiej Województwa
Śląskiego
Zlecenie na potrzeby
opracowania Polityki
miejskiej Województwa
Śląskiego
Zlecenie na potrzeby
opracowania Polityki
miejskiej Województwa
Śląskiego
Zlecenie na potrzeby
opracowania Polityki
miejskiej Województwa
Śląskiego

ZD

ROPS

Środki własne

SP

Środki własne

SP

Środki własne

SP

Środki własne

SP

Realizowane badanie ma na celu zbadanie różnych kwestii dotyczących
wybranych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w tym w
zakresie społeczeństwa informacyjnego i edukacji, ochrony zdrowia,
Zlecenie na potrzeby systemu
Środki własne
aktywności fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa
monitoringu strategii
publicznego, zagospodarowania centrów miast i wsi, transportu publicznego,
wizerunku województwa oraz prowadzenia firmy.

SP
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8.

Analiza przestrzennego i funkcjonalnego
rozmieszczenia infrastruktury nowej
gospodarki i społeczeństwa informacyjnego
(gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz
opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju
jako determinanty kreowania nowych miejsc
pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje
w woj. śląskim

2012 r.

Głównym celem badania jest ocena poziomu rozwoju i sformułowanie prognoz
w obszarze infrastruktury NG i społeczeństwa informacyjnego w ujęciu
przestrzennym oraz funkcjonalnym pod kątem potencjału do kreowania nowych Zlecenie na potrzeby systemu EFS
miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w woj. śląskim.
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
Ostatecznym efektem badania powinien być zestaw rekomendacji
województwa
PO KL na lata 2007-2013
determinujących podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury NG w woj.
śląskim.

SP

ZREALIZOWANE - 2011 ROK

kwiecień 2011 r.

Raport prezentuje wyniki ewaluacji procesów wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego (RSIWŚ) na lata 2003-2013.
Badanie ewaluacyjne koncentrowało się na procesach wdrażania zapisów
RSIWŚ oraz ocenie aktywności instytucji województwa śląskiego w tym
zakresie.

Na potrzeby monitoringu
stanu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013

Projekt „Zarządzanie,
wdrażanie i monitorowanie
Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa”
Poddziałanie 8.2.2 PO KL

Badania ruchu turystycznego w województwie
11. śląskim w 2011 r. zrealizowane przez Śląską
Organizację Turystyczną

grudzień 2011 r.

Analiza ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2011 r.

Monitoring ruchu
turystycznego w
województwie śląskim

Środki własne

GR
ŚOT

12. Industriada 2011 w opinii uczestników badania

lipiec 2011 r.

Analiza wydarzenia Industriada 2011

Monitoring ruchu
turystycznego w
województwie śląskim

Środki własne

GR
ŚOT

Bieżąca ewaluacja procesów wdrażania
10. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2003-2013

Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom
w ramach Regionalnego Programu
13.
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013

Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w
14. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych –
ocena procesu i identyfikacja pożądanych
15.
kierunków działania podmiotów publicznych i
prywatnych w województwie śląskim

2011 r.

2011 r.

2011 r.

Zadaniem badania było sprawdzenie, czy zakres wsparcia udzielanego
przedsiębiorcom w ramach RPO WSL sprzyja realizacji celów Programu.
Wykonawca dokonał analizy obecnie funkcjonującej w województwie śląskim
formy wsparcia sektora MŚP. Ostatecznym efektem badania jest zestaw
rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia
udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL. Wnioski z badania
powinny także służyć programowaniu wsparcia dla przedsiębiorców w
przyszłej perspektywie finansowej.
Zadaniem badania była ocena innowacyjności projektów dofinansowanych w
ramachRPO WSL na lata 2007-2013. Wykonawca poddał również analizie
wsparcie transferu technologii pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi
a przedsiębiorstwami. W ramach badania poddano także ocenie RPO WSL jako
instrument wspierania działań innowacyjnych z dziedzin pożądanych z punktu
widzenia rozwoju Województwa. Ostatecznym efektem badania jest zestaw
rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia
udzielanego na działalność innowacyjną w ramach RPO WSL. Wnioski z
badania powinny także służyć programowaniu wsparcia tej dziedziny w
przyszłej perspektywie finansowej.
Głównym celem badania było określenie pożądanego kierunku i zasad
wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz
dostarczenie wiedzy na temat programowania instrumentów wsparcia w tym
obszarze.

FS

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom EFS
kreującym rozwój społeczno- Poddziałania 8.1.4
gospodarczy województwa
PO KL na lata 2007-2013
śląskiego

RR
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Rynek pracy województwa śląskiego –
identyfikacja obszarów problemowych, ocena
16. funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz
roli lokalnych liderów gospodarczych w
kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Analiza możliwości zastosowania
zintegrowanych rozwiązań w systemie
17.
transportu miejskiego w województwie
śląskim

Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów
18. naturalnych w województwie śląskim w
kierunku zrównoważonego rozwoju

Wyzwania rozwojowe gmin województwa
19. śląskiego w kontekście zachodzących
procesów demograficznych

Koordynacja i współpraca między
dysponentami jednostek wchodzącymi w skład
20. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
dla których podmiotem tworzącym jest
Województwo Śląskie

21.

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej
w województwie śląskim

2011 r.

Głównym celem badania było określenie kierunków rozwoju dla obszarów
problemowych województwa śląskiego oraz wskazanie działań pozytywnie
stymulujących rynek pracy w zakresie edukacji i wpływie lokalnych liderów
gospodarczych. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji
wskazujący działania w zakresie rynku pracy, które przyczynią się do
zmniejszenia bezrobocia i rozwoju regionu poprzez wykształcenie
wykwalifikowanych kadr i napływu kapitału inwestycyjnego.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom EFS
kreującym rozwój społeczno- Poddziałania 8.1.4
gospodarczy województwa
PO KL na lata 2007-2013
śląskiego

RR

2011 r.

Głównym celem badania było wskazanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie
rozwoju systemu transportowego, możliwych do zastosowania w
województwie śląskim, przyczyniających się do zwiększenia przepustowości
komunikacyjnej miast regionu. Ostatecznym efektem badania jest zestaw
rekomendacji wskazujący działania, jakie należy podjąć w województwie
śląskim w ramach rozwoju systemu transportowego, w odniesieniu do każdego
z celów szczegółowych przedmiotowego badania.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom EFS
kreującym rozwój społeczno- Poddziałania 8.1.4
gospodarczy województwa
PO KL na lata 2007-2013
śląskiego

RR

2011 r.

Głównym celem badania było wskazanie pożądanych kierunków działania w
obszarze ochrony środowiska w województwie śląskim, ze szczególnym
uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii. Ostatecznym efektem
badania jest zestaw rekomendacji wskazujący rodzaje inwestycji w obszarze
ochrony środowiska w zakresie każdego z przedstawionych celów
szczegółowych, które powinny być realizowane w województwie śląskim.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom EFS
kreującym rozwój społeczno- Poddziałania 8.1.4
gospodarczy województwa
PO KL na lata 2007-2013
śląskiego

RR

2011 r.

Głównym celem badania była identyfikacja kierunków i czynników rozwoju
województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów
demograficznych. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji
wskazujący działania, jakie należy podjąć w województwie śląskim w
kontekście procesu starzenia się społeczeństwa oraz ujemnego salda
migracyjnego gmin regionu. Rekomendacje odnoszą się m.in. do rodzajów
inwestycji miękkich i infrastrukturalnych oraz usług jakie należy realizować w
regionie i uwzględniają przestrzenne zróżnicowanie województwa.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom EFS
kreującym rozwój społeczno- Poddziałania 8.1.4
gospodarczy województwa
PO KL na lata 2007-2013
śląskiego

RR

marzec 2011 r.
(zawarcie umowy)

Analiza organizacji medycznych działań ratowniczych w czasie katastrof i
zdarzeń masowych.

Potrzeby informacyjne
Wydziału

Środki własne

ZD

2010 r.
2011 r.

Zadanie zgodne z art. 21 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej tj. Dz.U.09.175.1362 ze zm. Zebrane dane dotyczą sytuacji w
pomocy społecznej (stan i prognoza) i pochodzą od 184 podstawowych
jednostek organizacyjnych (GOPS, PCPR, MOPR). Materiał zawiera
informacje na temat stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie: zasobów
kadrowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zasobów
instytucjonalnych, środków na utrzymanie i prowadzenie jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej oraz świadczeń z pomocy społecznej
realizowanych przez gminę i powiat.

Potrzeby informacyjne
Urzędu

Środki własne

ROPS
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22.

Diagnoza stanu zastanego w województwie
śląskim

Ewaluacja projektów systemowych ośrodków
pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
23.
realizowanych w województwie śląskim w
ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013

24.

W obliczu migracji zarobkowych mieszkańców
województwa śląskiego

Substancje psychoaktywne - postawy i
zachowania. Raport z badań ankietowych
25.
zrealizowanych w województwie śląskim w
2010 roku

Analiza zasadności realizacji Regionalnego
Centrum Przetwarzania Danych (Regional
26. Data Center) dla województwa śląskiego wraz
z przygotowaniem wstępnych założeń do
zainicjowania projektu

2011 r.

Wyniki badań zostały
Zawiera informacje na temat: podstawowych danych statystycznych dla
wykorzystane przez Centrum
województwa śląskiego za lata 2000-2009, systemu pomocy społecznej w
Rozwoju Zasobów Ludzkich
regionie, opracowania i realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, w celu przygotowania
programów wojewódzkich, projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla zbiorowego raportu
EFS
kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, realizowanego w zawierającego dane ze
Projek 1.16
ramach poddziałania 7.1.3 PO KL 2007-2013, baz danych i informatorów,
wszystkich województw nt. PO KL na lata 2007-2013
badań zrealizowanych w ROPS, w tym bilansu potrzeb w zakresie pomocy
potencjału analitycznospołecznej w województwie śląskim, innych ekspertyz i opracowań oraz
badawczego ROPS oraz
publikacji wydanych w ROPS.
posłużyły do przygotowania
wewnętrznych opracowań.
Sformułowane w oparciu o
wyniki badania wnioski i
Celem badania była ocena jakości wsparcia przewidzianego w projektach
rekomendacje posłużyły
systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 oraz pozyskanie podniesieniu skuteczności i
kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania
efektywności działań
przedmiotowych projektów.
realizowanych na dalszym
etapie wdrażania projektów
systemowych.
Obszary badawcze dotyczyły: aktualnego i planowanego czasu pobytu za
Wyniki badań zostaną
granicą w celach zarobkowych; motywów wyjazdu do pracy za granicę;
wykorzystane do
sposobu podejmowania decyzji o wyjeździe zarobkowym; oceny sytuacji
przygotowania wewnętrznych
materialnej rodziny przed- i po wyjeździe; czasu poszukiwania pracy w kraju
opracowań ROPS
przed podjęciem decyzji o wyjeździe w celach zarobkowych; oceny decyzji o
dotyczących migracji
wyjeździe z perspektywy czasu; barierach utrudniających podjęcie pracy za
mieszkańców województwa
granicą; oceny wpływu migracji zarobkowych na relacje z rodziną pozostającą śląskiego oraz do aktualizacji
w kraju; opinii na temat stosunku do kraju pochodzenia; wybranych elementów Wojewódzkiej Strategii
jakości życia migrantów; deklarowanych wartości życiowych oraz stosunku do Polityki Społecznej.
wiary i praktyk religijnych osób migrujących.

ROPS

EFS
Poddziałania 7.1.3
PO KL na lata 2007-2013.

ROPS

EFS
Projek 1.16
PO KL na lata 2007-2013

ROPS

2011 r.

Badanie służy
monitorowaniu problemów
Badania dotyczyły problemu używania substancji psychoaktywnych
uzależnień w województwie
(narkotyków i alkoholu) oraz opinii i przekonań w tym zakresie. Raport z badań śląskim oraz dostosowaniu do
przedstawia wyniki trzeciego pomiaru przeprowadzonego wśród dorosłej
potrzeb społecznych
populacji mieszkańców województwa śląskiego, przy czym po raz pierwszy
realizowanych zadań z
uwzględnia tematykę „dopalaczy” oraz udziału w grach hazardowych.
obszaru profilaktyki i
rozwiązywania problemów
uzależnień.

Środki własne pochodzące z
opłat pobieranych za
wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami
alkoholowymi o zawartości
do 18% alkoholu,
wydawanych przez Marszałka
Województwa Śląskiego

ROPS

2011 r.

Głównym celem było przeprowadzenie analizy rynku oraz w oparciu o jej
wyniki opracowanie dokumentu, który będzie określał między innymi
zapotrzebowanie, charakter, zakres, priorytety oraz kierunki potencjalnej
interwencji Województwa Śląskiego w obszarze centrum przetwarzania i
magazynowania danych.

Środki własne

ŚCSI

2011 r.

2011 r.

Potrzeby informacyjne
Urzędu
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Badanie ankietowe Postawy mieszkańców
27. województwa śląskiego wobec transportu
zbiorowego i indywidualnego

28. Ekspertyza w dziedzinie transportu drogowego

29. Ekspertyza w dziedzinie transportu kolejowego

30. Ekspertyza w dziedzinie transportu lotniczego

31. Ekspertyza w dziedzinie transportu wodnego

32. Ekspertyza w ramach rynku TSL

Benchmarking sposobów monitorowania
33. polityki rozwoju regionalnego wybranych
regionów Europy

Badanie ankietowe dotyczące używania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
34. przez młodzież szkolną województwa
śląskiego (zgodnie
z metodologią badań ESPAD)

Zlecenie na potrzeby
opracowania Strategii
Środki własne
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

październik 2011 r.

Zlecenie na potrzeby
Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. stanu i możliwości opracowania Strategii
Środki własne
rozwoju wskazanej dziedziny transportu.
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

październik 2011 r.

Zlecenie na potrzeby
Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. stanu i możliwości opracowania Strategii
Środki własne
rozwoju wskazanej dziedziny transportu.
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

październik 2011 r.

Zlecenie na potrzeby
Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. stanu i możliwości opracowania Strategii
Środki własne
rozwoju wskazanej dziedziny transportu.
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

październik 2011 r.

Zlecenie na potrzeby
Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. stanu i możliwości opracowania Strategii
Środki własne
rozwoju wskazanej dziedziny transportu.
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

październik 2011 r.

Zlecenie na potrzeby
Celem zleconej ekspertyzy było poznanie opinii eksperta nt. stanu i możliwości opracowania Strategii
Środki własne
rozwoju rynku TSL w kraju i w regionie
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

grudzień 2011 r.

grudzień 2011 r.

2011 r.

Głównym celem badania było zbadanie opinii mieszkańców województwa
śląskiego na temat transportu zbiorowego/indywidualnego oraz prezentacja
wyników badania w układzie czterech subregionów województwa.

Celem głównym badania benchmarkingowego było zgromadzenie
kompleksowej wiedzy na temat wzorcowych systemów monitorowania i oceny
skuteczności realizacji polityki i przebiegu procesów rozwoju w wybranych
regionach Europy.
Celem badania był pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież
substancji psychoaktywnych oraz ocena czynników wpływających na
rozpowszechnienie tego problemu. W badaniu poruszono kwestie dotyczące
m.in. dostępności substancji psychoaktywnych, w wymiarze fizycznym i
psychologicznym, gotowości do podjęcia prób z tymi środkami, przekonań na
temat ich szkodliwości oraz doświadczeń
w zakresie problemów związanych z ich używaniem.Rezultatem
przeprowadzonych badań jest raport zawierający m.in.: wyniki badania w
województwie śląskim na tle wyników ogólnopolskich, porównanie z innymi
województwami, które dołączyły do badania ESPAD, porównanie zmian, jakie
dokonały się w województwie śląskim od momentu przeprowadzenia
poprzednich badań oraz opracowanie wniosków i rekomendacji dla polityki
wobec substancji psychoaktywnych na poziomie regionalnym oraz dla
działalności profilaktycznej.

Zlecenie na potrzeby systemu
Środki własne
monitoringu strategii

Badanie zrealizowane zostało
przez Instytut Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie w
ramach ogólnopolskiego
projektu stanowiącego
element Europejskiego
Programu Badań
Ankietowych w Szkołach
ESPAD (European School
Survey on Alcohol and
Drugs).

Środki własne pochodzące z
opłat pobieranych za
wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami
alkoholowymi o zawartości
do 18% alkoholu,
wydawanych przez Marszałka
Województwa Śląskiego

SP

ROPS
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Ekpsertyzy dotyczące zasadności połaczenia
35. Muzeum Śląskiego w Katowicach z Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu

2011 r.

Celem ekspertyzy było wykazanie zasadności połączenia jednostek kultury.

Zlecenie na potrzeby
informacyjne Urządu

Środki własne

KL

ZREALIZOWANE - 2010 ROK

„Podsumowanie efektów realizacji projektów
w obszarze edukacji w woj. śląskim”

grudzień 2010 r.

Głównym celem badania było dokonanie wieloaspektowej analizy stanu
wdrażania i realizacji projektów w ramach działań Priorytetu IX PO KL w
województwie śląskim, z uwzględnieniem kontekstu społecznego,
politycznego, finansowego, a także uwarunkowań kulturowych. Rezultatem
badania było uzyskanie użytecznych rekomendacji dla usprawnienia procesu
wdrażania i realizacji, w tym zwiększenia dynamiki i zmaksymalizowania
efektywności wydatkowania środków.

„Bariery w realizacji projektów w obszarze
integracji społecznej w ramach komponentu
37. regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w województwie śląskim – wyzwania
na przyszłość”

grudzień 2010 r.

Głównym celem badania było zdobycie pogłębionej wiedzy na temat
efektywności wsparcia udzielanego w ramach Priorytetu VII PO KL w
województwie śląskim.

EFS
Plany Działania na rok 2011 i
Pomoc Techniczna
2012
PO KL 2007-2013

grudzień 2010 r.

Głównym celem prowadzonych badań była ocena efektywności realizowanych
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez wszystkie podmioty
zaangażowane w realizację PO KL 2007-2013 w województwie śląskim.
Diagnozowano spektrum i skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych
wdrażanych przez poszczególne jednostki, tj. IP, IP2, ROEFS, przebieg tych
działań oraz poziom dostosowania do potrzeb odbiorców – potencjalnych
beneficjentów i beneficjentów. Ponadto zbadano przygotowanie merytoryczne i
kompetencje pracowników omawianych instytucji pod kątem przygotowania do
realizacji zadań związanych z informacją i promocją

Usprawnienie działań
informacyjnych i
promocyjnych w zakresie PO
KL Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego,
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach oraz
Regionalnych Ośrodków
EFS
Na potrzeby monitoringu
stanu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013

36.

„Analiza efektywności działań informacyjno –
promocyjnych w ramach Programu
38.
Operacyjnego Kapitał Ludzki w
województwie śląskim”

Przeprowadzenie badań ankietowych w
zakresie stanu wdrażania „Regionalnej
39.
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na
lata 2003 – 2013”

Komplementarność działań realizowanych w
40. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

październik 2010 r.

Ilościowa i jakościowa ocena potrzeb informacyjnych instytucji oraz
przedsiębiorstw województwa śląskiego niezbędnych w prowadzeniu działań
proinnowacyjnych.

2010 r.

Celem głównym badania było zidentyfikowanie obszarów, w ramach których
realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą
efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów,
które zwiększą szanse na realizację projektów komplementarnych we
wskazanych obszarach. Realizacja celu głównego badania została dokonana
przez analizę zapisów dotyczących komplementarności we wskazanych w
SOPZ dokumentach oraz ocenę istniejących mechanizmów zapewnienia
komplementarności. A także poprzez przeprowadzenie oceny efektywności
komplementarności w ramach obszarów wdrażania ZPORR. Ostatecznym
efektem badania jest zestaw rekomendacji sprzyjających uzyskaniu większej
komplementarności i synergii działań realizowanych w ramach RPO WSL.

EFS
Plany Działania na rok 2011 i
Pomoc Techniczna
2012
PO KL 2007-2013

FS

FS

EFS
Pomoc Techniczna
PO KL 2007-2013

FS

Projekt „Zarządzanie,
wdrażanie i monitorowanie
Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa”
Poddziałanie 8.2.2 PO KL
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Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania
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Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
41. Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych
oraz Programy Rozwoju Subregionów

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych
podejmowanych w ramach Regionalnego
42. Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 20072010

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę
kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy
43. strukturalnych na rozwój społecznogospodarczy poszczególnych gmin/powiatów
województwa śląskiego

Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na
44.
poprawę jakości i zwiększenie dostępności
świadczeń zdrowotnych na terenie
województwa śląskiego

2010 r.

Głównymi celami badania była ocena zasadności zastosowania
pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz analiza elementów, które
należy poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach mechanizmów
pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów. Realizacja celów głównych
badania została dokonana poprzez analizę obecnego stanu wdrażania RPO
WSL z wykorzystaniem pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz
identyfikację aktualnie występujących problemów. Ocenie zostały poddane
znaczenie mechanizmów ścieżek pozakonkursowych w procesie wdrażania
RPO WSL z punktu widzenia realizacji celów Programu. Ostatecznym efektem
badania powinien jest zestaw rekomendacji służących usprawnieniu bądź
ograniczeniu zakresu stosowania w przyszłości procedury pozakonkursowej w
ramach przyszłego regionalnego programu operacyjnego.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

2010 r.

Badanie miało ocenić, w jakim stopniu działania informacyjno – promocyjne
podjęte w latach 2007-2010 przez IZ oraz IP2 przyczyniły się do podniesienia
wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz
wśród społeczności regionu. Ponadto, celem badania była ilościowa i
jakościowa ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w
województwie śląskim w ramach RPO WSL. Badanie pozwoliło odpowiedzieć
na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości w zakresie prowadzonych
obecnie działań informacyjno – promocyjnych. Ostatecznym efektem badania
powinien jest zestaw rekomendacji, które służą usprawnieniu obecne
prowadzonych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 działań informacyjnych
i promocyjnych.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

2010 r.

Głównym celem badania była analiza wpływu projektów infrastrukturalnych z
zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych
perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy danej gminy.
Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych
projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz
typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy
sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w
przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne
wydatkowanie środków unijnych. Ostatecznym efektem badania powinien jest
zestaw rekomendacji wspierających realizację najbardziej pożądanych
projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki/kultury w ramach przyszłego
regionalnego programu operacyjnego.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

2010 r.

Głównym celem badania była ocena wpływu zakupu sprzętu medycznego w
ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę
jakości usług medycznych w województwie śląskim. Realizacja celu głównego
badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie formy
dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących
usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy dofinansowania zakupu sprzętu
medycznego bądź ograniczeniu w przyszłości tego typu wsparcia dla jednostek
ochrony zdrowia w ramach przyszłego regionalnego programu operacyjnego.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR
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Wstępne studium wykonalności pozwalające
na wybór optymalnego modelu
funkcjonowania bytomskiego lecznictwa
45.
zamkniętego z uwzględnieniem możliwości
budowy nowego szpitala na terenie miasta
Bytomia

46.

Problemy alkoholowe w województwie
śląskim

listopad 2010 r.

2010 r.

Pogłębiona wielowariantowa analiza możliwych wariantów restrukturyzacji
jednostek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie miasta Bytomia. Analizą
zostały objęte obecnie istniejące placówki lecznictwa zamkniętego, tj. dwa
szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz
jeden, dla którego podmiotem tworzącym jest Miasto Bytom. Mając na
Potrzeby informacyjne
względzie określony na koniec 2016 r. termin dostosowania wszystkich
Wydziału
obiektów użytkowanych przez jednostki ochrony zdrowia do wymogów
fachowych i sanitarnych określonych przez Ministra Zdrowia oraz stan
techniczny budynków, za uzasadnione uznano rozpatrzenie kierunków
restrukturyzacji szpitali.
Raport ten zawiera opis wzorów picia oraz rozmiarów i charakterystyki
problemów alkoholowych w województwie śląskim w latach 2000-2009,
analizowanych na tle trendów ogólnopolskich oraz innych województw.
W raporcie ujęto także rekomendacje odnoszące się do wyboru priorytetów i
wypracowania strategii zapobiegawczej.

Badanie ankietowe: Postawy społeczne
47. mieszkańców województwa śląskiego wobec
aktywności fizycznej i sportu

grudzień 2010 r.

Celem badania było zbadanie postaw mieszkańców województwa śląskiego
wobec aktywności fizycznej i sportu

Badanie ankietowe: Stan wiedzy
48. społeczeństwa o przyrodzie województwa
śląskiego

grudzień 2010 r.

Celem badania było zbadanie stanu wiedzy społeczeństwa o przyrodzie
województwa śląskiego

49. Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych

grudzień 2010 r.

50. Potrzeby edukacyjne bezrobotnej młodzieży

luty 2010 r.

Podstawowym celem badań było rozpoznanie sytuacji w zakresie działalności
szkoleniowej prowadzonej w powiatowych urzędach pracy na terenie
województwa śląskiego.
Podstawowym celem badań było wzbogacenie wyników analizy danych
statystycznych z załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 dokonanej w
WUP w 2009 r. oraz rozpoznanie sytuacji w zakresie działalności szkoleniowej
prowadzonej w powiatowych urzędach pracy na terenie działania Filii WUP w
Częstochowie.

Środki własne

Środki własne pochodzące z
Analiza wykorzystana
opłat pobieranych za
podczas opracowania
wydawanie zezwoleń na obrót
wojewódzkich programów
hurtowy napojami
profilaktyki i rozwiązywania alkoholowymi o zawartości
problemów uzależnień.
do 18% alkoholu,
wydawanych przez Marszałka
Województwa Śląskiego
Zlecenie na potrzeby
opracowania Strategii
Rozwoju Sportu w
Województwie Śląskim
Zlecenie na potrzeby
opracowania Strategii
Ochrony Przyrody

ZD

ROPS

Środki własne

SP

Środki własne

SP

Zlecenie na potrzeby
działałności WUP

Środki własne

WUP
ORP

Zlecenie na potrzeby
działałności WUP

Środki własne

WUP
ORP

PLANOWANE DO REALIZACJI

1.

Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2014-2020

2012 r.

Wstępna ocena możliwości osiągnięcia celów „Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” w zakresie:
- Weryfikacja trafności zdefiniowanych obszarów problemowych, celów oraz Wyniki wykorzystane w
oczekiwanych rezultatów i wskaźników.
procesie tworzenia RIS 2014- Identyfikacja głównych potrzeb i problemów podmiotów województwa
2020
śląskiego w procesach realizacji poszczególnych celów strategicznych.
- Ocena wewnętrznej zgodności zastosowanych instrumentów.
- Ocena zaproponowanego systemu wdrażania i monitorowania.

Projekt „Zarządzanie,
wdrażanie i monitorowanie
Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa”
Poddziałanie 8.2.2 PO KL

FS
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2.

3.

4.

5.

Ewaluacja ex post Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2003-2013

Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na
rozwój społeczeństwa informacyjnego w
regionie

Wstępna ocena realizacji i efektów
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Realizacja celów i priorytetów Strategii
Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2013 r.

Cel główny badania będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
I. Przeprowadzenie pomiaru wartości dla 2012 roku wszystkich wskaźników
produktu i rezultatu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2003-2013”
II. Ocena stopnia osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”
(RSI) w kontekście założonych wskaźników produktu i rezultatu.

Na potrzeby monitoringu
stanu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013

2012 r.

Badanie ma na celu sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług
świadczonych on-line (front-office) oraz systemów wspomagających
zarządzanie i przekształcanie informacji (w tym back–office) w ramach RPO
WSL na lata 2007-2013 przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie. W ramach badania należy również poddać ocenie
Program jako instrument wsparcia wyżej wymienionych przedsięwzięć oraz
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim. Ostatecznym
efektem badania powinien być zestaw rekomendacji służących
zaprogramowaniu najbardziej skutecznej z punktu widzenia realizacji celów
Programu oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego formy wsparcia
udzielanego na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. Wnioski z
badania powinny uwzględniać planowane kierunki polityki regionalnej oraz
założenia perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

2012 r.

Głównym celem badania jest ocena realizacji i efektów RPO WSL na lata 20072013 w odniesieniu do założeń Programu. Cel ten zostanie zrealizowany
poprzez sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów Programu, ocenę
uwzględnienia polityk horyzontalnych oraz funkcjonowania systemu
zarządzania i wdrażania RPO WSL. W wyniku badania zostanie uzyskana
pogłębiona wiedza na temat efektów i doświadczeń związanych z wdrażaniem
wsparcia oraz zidentyfikowane zostaną dobre praktyki. Ostatecznym efektem
ewaluacji będzie zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i
kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym
okresie finansowania. Wnioski z badania powinny uwzględniać planowane
kierunki polityki regionalnej oraz założenia perspektywy finansowej na lata
2014-2020.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR

2012 r.

Celem głównym badania jest analiza i ocena stopnia wpływu projektów
realizowanych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów i priorytetów
Strategii Lizbońskiej oraz Strategii EU 2020. Ostatecznym efektem badania
powinien być zestaw rekomendacji przyczyniających się do lepszego
osiągnięcia celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii EU 2020
zarówno w obecnym jak i przyszłym okresie programowania.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR
przygotowanie do nowego
RPO WSL
okresu programowania

RR
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6.

7.

Działania aktywizujące osoby w trudnej
sytuacji na rynku pracy

Przystosowanie ofert szkoleniowych oraz
prowadzonych inwestycji w zakresie
kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku
pracy

2012 r.

Celem głównym badania jest określenie pożądanych zmian na regionalnym
rynku pracy w kontekście wybranych grup osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Ostatecznym efektem badania będzie zestaw
rekomendacji wskazujący działania, jakie należy podjąć w celu poprawy
sytuacji wybranych grup osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy. Wśród tych działań należy wyszczególnić działania
priorytetowe, które mogą posłużyć instytucji zarządzającej/pośredniczącej,
odpowiadającej za wsparcie z zakresu rynku pracy, w celu właściwego
koncentrowania środków w kolejnej perspektywie finansowej 2014+.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom
Poddziałania 8.1.4
kreującym rozwój społecznoPO KL na lata 2007-2013
gospodarczy województwa
śląskiego

RR

2012 r.

Głównym celem badania jest wskazanie szkoleń zmniejszających
niedostosowanie wykształcenia mieszkańców do potrzeb regionalnego rynku
pracy. Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji wskazujący
działania, jakie należy podjąć w celu zwiększenia efektywności realizowanych
szkoleń w odniesieniu do każdego z celów szczegółowych przedmiotowego
badania. Wśród tych działań należy wyszczególnić działania priorytetowe, które
mogą posłużyć instytucji zarządzającej/pośredniczącej, odpowiadającej za
wsparcie z zakresu rynku pracy, w celu właściwego koncentrowania środków w
kolejnej perspektywie finansowej 2014+.

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom
Poddziałania 8.1.4
kreującym rozwój społecznoPO KL na lata 2007-2013
gospodarczy województwa
śląskiego

RR

Dostarczenie wiedzy z
badanego obszaru podmiotom
Poddziałania 8.1.4
kreującym rozwój społecznoPO KL na lata 2007-2013
gospodarczy województwa
śląskiego

RR

ZD

8.

Wsparcie służące rozwojowi
przedsiębiorczości w województwie śląskim

2012 r.

Głównym celem badania jest dokonanie analizy i ocena dotychczasowego
wsparcia służącego rozwojowi przedsiębiorczości, a także określenie motywów
i barier podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej.
Wynikiem przeprowadzonego badania powinien być zestaw rekomendacji
dotyczących zwiększenia skuteczności wsparcia przedsiębiorców z terenu woj.
śląskiego. Rekomendacje powinny zawierać wskazanie pożądanego stanu,
propozycje możliwych do zastosowania sposobów osiągnięcia tego stanu
(wdrożenia rekomendacji) oraz powinny jasno wynikać z przeprowadzonej w
ramach badania analizy.

9.

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2012 r.

Wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony zdrowia

Potrzeby informacyjne
Wydziału

2012 r.

Celami badania są: identyfikacja potrzeb osób starszych w zakresie wsparcia
udzielanego przez ośrodki pomocy społecznej; identyfikacja skali, rodzajów i
kierunków wsparcia udzielanego seniorom przez osoby fizyczne; identyfikacja
skali, rodzajów i kierunków wsparcia udzielanego przez seniorów;
identyfikacja związku pomiędzy aktywnością seniorów, a faktem korzystania
przez nich ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.

Wyniki badań posłużą do
projektowania regionalnej
EFS
polityki społecznej na rzecz
Projek 1.16
osób starszych śląskiego oraz
PO KL na lata 2007-2013
do aktualizacji Wojewódzkiej
Strategii Polityki Społecznej.

10.

Seniorzy jako dawcy i odbiorcy wsparcia w
województwie śląskim

Środki własne

ROPS
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Potencjał III sektora w kontekście rozwoju
11. ekonomii społecznej
w województwie śląskim

Jednostki samorządu terytorialnego wobec
12. wyzwań sektora ekonomii społecznej w
województwie śląskim

Badanie wzorów używania narkotyków oraz
13. związanych z tym problemów wśród
problemowych użytkowników narkotyków

„Ocena efektywności i skuteczności wsparcia
udzielanego przedsiębiorstwom i ich
pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1
14.
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w
województwie śląskim”

„Badanie skuteczności i efektywności wsparcia
osób 45+, 50+, 55+ w poszczególnych
15.
priorytetach komponentu regionalnego PO KL
w województwie śląskim”

2012 r.

Badanie zostanie przeprowadzone wśród przedstawicieli organizacji
pozarządowych, współpracujących z Ośrodkami Pomocy Społecznej i
Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Celem badań jest poznanie struktury
organizacyjnej i prawnej organizacji pozarządowych, poznanie poziomu
deklarowanej wiedzy nt. sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim;
planów związanych z zatrudnieniem w organizacji, z dostarczaniem usług
publicznych i działalnością gospodarczą organizacji pozarządowych,
współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi i podmiotami
ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwami społecznymi; udziałem organizacji
pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich; oczekiwaniami organizacji pozarządowych związanymi z
tworzeniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie
śląskim; opiniami nt. szans rozwoju III sektora w przyszłości.

Wyniki badań zostaną
wykorzystane m.in. do
opracowywania
Wieloletniego planu działań
na rzecz promocji i
upowszechnienia ekonomii
społecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii
społecznej i jej otoczenia w
regionie.

EFS
Poddziałania 7.1.3
PO KL na lata 2007-2013.

ROPS

2012 r.

Wyniki badań zostaną
wykorzystane m.in. do
Celem badań jest m.in. poznanie poziomu deklarowanej wiedzy nt. sektora
ekonomii społecznej wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego opracowywania
oraz kadry zarządzającej OPS i PCPR; opinii tych osób nt. powierzania usług Wieloletniego planu działań
na rzecz promocji i
publicznych podmiotom ekonomii społecznej, opinii nt. współpracy
upowszechnienia ekonomii
samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwami społecznymi oraz promocja sektora społecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii
ekonomii społecznej wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego.
społecznej i jej otoczenia w
regionie.

EFS
Poddziałania 7.1.3
PO KL na lata 2007-2013.

ROPS

Środki własne pochodzące z
opłat pobieranych za
wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami
alkoholowymi o zawartości
do 18% alkoholu,
wydawanych przez Marszałka
Województwa Śląskiego

ROPS

2012 r.

Celem badania jest poznanie aktualnych problemów związanych z używaniem
narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz wzorów używania
narkotyków w województwie śląskim. Badanie będzie realizowane metodą
wywiadu pogłębionego.

Wyniki badania będą
pomocne w opracowaniu
adekwatnych przedsięwzięć
profilaktycznych i
terapeutycznych wobec osób
z grup ryzyka.

2012 r.

Głównym celem badania jest ocena skuteczności i efektywności wsparcia
udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw PO KL w województwie śląskim.

Plany Działania na rok 2013,
EFS
dokumenty programowe
Pomoc Techniczna
dotyczące nowej perspektywy
PO KL 2007-2013
finansowej 2014-2020.

FS

2012 r.

Celem głównym badania jest zbadanie przyczyny niskiego udziału osób w
wieku 45+, 50+, 55+ w projektach komponentu regionalnego PO KL, jak
również przyczyny niskiego udziału tych osób w rynku pracy w województwie
śląskim.

Plany Działania na rok 2013,
EFS
dokumenty programowe
Pomoc Techniczna
dotyczące nowej perspektywy
PO KL 2007-2013
finansowej 2014-2020.

FS
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„Skuteczność i efektywność wsparcia
udzielanego osobom pozostającym bez
zatrudnienia w ramach wybranych operacji
16.
Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Analiza benchmarkingowa polityki
transportowej w kontekście diagnozy poziomu
rozwoju regionalnych usług publicznych oraz
17. prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na
sytuację rynku pracy w świetle tendencji
demograficznych oraz społecznogospodarczych
Kształtowanie usług publicznych z zakresu
bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście
diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług
18. publicznych oraz prognozy ich
zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku
pracy w świetle tendencji demograficznych
oraz społeczno-gospodarczych
Analiza potencjału rozwojowego funkcji
metropolitalnych obszarów aglomeracji
miejskich województwa śląskiego, będących
19. ośrodkami wzrostu gospodarczego
województwa śląskiego w kontekście
procesów zachodzących na regionalnym rynku
pracy – kultura i przemysły kreatywne
Analiza potencjału rozwojowego funkcji
metropolitalnych obszarów aglomeracji
miejskich województwa śląskiego, będących
20. ośrodkami wzrostu gospodarczego
województwa śląskiego w kontekście
procesów zachodzących na regionalnym rynku
pracy - sektor usług nowoczesnych
Badanie poziomu świadczonych usług
zdrowotnych w wybranych jednostkach
ochrony zdrowia w kontekście diagnozy
poziomu rozwoju regionalnych usług
21.
publicznych oraz prognozy ich
zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku
pracy w świetle tendencji demograficznych
oraz społeczno-gospodarczych.

2012 r.

2012 r.

Głównym celem badania będzie ocena skuteczności i efektywności wsparcia,
skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia w ramach wybranych
operacji Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie śląskim.
Celem głównym badania jest dokonanie analizy porównawczej podejść władz
regionalnych do prowadzenia polityki transportowej w następujących regionach
partnerskich województwa śląskiego:
- Region Walonii (Belgia),
- Region Nord-Pas de Calais (Francja),
- Kraj Związkowy Północna Nadrenia - Westfalia (Niemcy).

Plany Działania na rok 2013,
EFS
dokumenty programowe
Pomoc Techniczna
dotyczące nowej perspektywy
PO KL 2007-2013
finansowej 2014-2020.

FS

Zlecenie na potrzeby
opracowania Strategii
Środki własne
Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego

SP

2012 r.

Celem badania jest gruntowne zdiagnozowanie regionalnego systemu ochrony
środowiska, mające doprowadzić do oceny funkcjonowania i mośliwości
Zlecenie na potrzeby systemu EFS
integracji deyczyjnej systemu ochrony środowiska na terenie województwa
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
śląskiego wraz ze wskazaniem obszaów wymagającyh podjęcia działan ze
województwa
PO KL na lata 2007-2013
strony władz regionu.

SP

2012 r.

Głównym celem badania jest diagnozowanie zasobów kultury i przemysłów
kreatywnych dla potrzeba wskazywania kierunków i działań w ramach
tworzenia miast kreatywnych.

Zlecenie na potrzeby systemu EFS
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
województwa
PO KL na lata 2007-2013

SP

2012 r.

Celem głównym badania w zakresie rozwoju funkcji metropolitarnych
obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego jest zdiagnozowanie
Zlecenie na potrzeby systemu EFS
sektora usług nowoczesnych (w szczególności specjalistycznych usług dla
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
biznesu) na potrzeby wskazywania kierunków i działań wzmacniających rozwój
województwa
PO KL na lata 2007-2013
tej branży otoczenia biznesu w kontekście procesów zachodzących na
regionalnym rynku pracy.

SP

2012 r.

Celem głównym badania jest uzyskanie wiedzy na temat jakości świadczonych
Zlecenie na potrzeby systemu EFS
usług we wskazanych w koncepcji badania jednostkach ochrony zdrowia oraz
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
zaprogramowanie świadczonych przez nie usług do prognozowania tendencji
województwa
PO KL na lata 2007-2013
społeczno-demograficznych.

SP
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Analiza potencjału rozwojowego funkcji
metropolitalnych obszarów aglomeracji
miejskich województwa śląskiego, będących
ośrodkami wzrostu gospodarczego
województwa śląskiego w kontekście
procesów zachodzących na regionalnym rynku
22. pracy – specjalizacja medyczna regionu, w tym
wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne”
realizowanego w ramach projektu
systemowego „Strategiczne zarządzanie
zmianami – nowe czynniki rozwoju
województwa śląskiego w kontekście stanu i
kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy

2012 r.

2012 r.

23.

1

Zlecenie na potrzeby systemu EFS
monitoringu strategii i
Poddziałania 8.1.4
województwa
PO KL na lata 2007-2013

Celem badania jest określenie optymalnych zasad wsparcia inwestycji w
obszarze środowiska w okresie programowania 2014-2020. Cel ten będzie
realizowany poprzez:
1. ocenę procesu aplikacyjnego oraz realizowania projektów w ramach RPO
WSL na lata 2007-2013,
2. zidentyfikowanie właściwych kierunków działań inwestycyjnych w obszarze Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
środowiska na lata 2014-2020.
EFRR RPO WSL
przygotowanie do nowego
Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji służących okresu programowania

SP

RR

programowaniu wsparcia w przyszłym okresie finansowania w obszarze
środowiska, w tym wskazanie typów projektów, które powinny uzyskać
wsparcie, potencjalnych beneficjentów, poziomu alokacji, form wsparcia i
sposobu naboru dla poszczególnych typów inwestycji.

„Analiza potrzeb infrastrukturalnych w ramach
środowiska w województwie śląskim”

„Analiza możliwości zastosowania zwrotnych
mechanizmów finansowania inwestycji
24.
w perspektywie 2014-2020 w województwie
śląskim"

Celem głównym jest sformułowanie rekomendacji dla polityki zachowania i
powiększenia przewagi konkurencyjnej regionu w obszarze metropolitarnych
usług zdrowotnych, w ujeciu przestrzennym oraz funkcjonalnym pod kątem
potencjału do kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe
kwalifikacje w województwie śląskim.

Głównym celem badania jest dokonanie analizy zastosowania instrumentów
zwrotnychw realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Cel ten
będzie realizowany przez realizację dwóch celów szczegółowych:
1. analizę stosowanych rozwiązań w zakresie instrumentów zwrotnych
2. analizę możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych w nowej
perspektywie finansowej w województwie śląskim
2012 r.
Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji służących
programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i
organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Wnioski z badania
powinny uwzględniać planowane kierunki polityki regionalnej oraz założenia
perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Bieżące wdrażanie RPO WSL
na lata 2007-2013 i
EFRR RPO WSL
przygotowanie do nowego
okresu programowania

RR

Stan na dzień 30.06.2012r
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VI REALIZACJA CELÓW
Cele i kierunki działań

Podjęte działania:
Podstawa działania (doraźna
Nakłady finansowe (wg ich
Wydział
a) materialne
lub wynikająca z programu)
źródeł finansowania)
odpowiedzialny
b) niematerialne
CEL STRATEGICZNY A1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
Wyremontowano basen w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
Działania doraźne.
(Uległ zniszczeniu w wyniku powodzi).
(Działania materialne).

516 307,00 - dotacja z
Powiatu Raciborskiego

EN

Poprawiono warunki i wyposażenie szkół i placówek
oświatowych, prowadzonych przez Województwo Śląskie:
- Zespół Szkół Specjalnych w Orzeszu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w
Gliwicach,
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej,
Działania doraźne
- Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu,
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w
Sosnowcu,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
Częstochowie,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
Katowicach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni
Raciborskiej.
(Działania materialne).

1 112 897,00 – budżet
Województwa Śląskiego

EN

Przebudowano "Zamek" w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Jaworzu. (Uległ zniszczeniu w wyniku
Działania doraźne.
pożaru).
(Działania materialne).

2 305 342, 21

EN/ IW

46

Zorganizowano V Międzynarodową Olimpiadę z
Astronomii i Astrofizyki w Planetarium Śląskim.
(Działania materialne).

Działanie doraźne realizowane
na podstawie umowy z
Ministrem Edukacji
Narodowej.

Dostosowano ofertę edukacyjną medycznych szkół
policealnych do wymagań rynku pracy.
(Działania materialne).

Działania doraźne.

Wyposażono szkoły w środki dydaktyczne.
(Działania materialne).

Działania doraźne.

Zorganizowano praktyki zawodowe w placówkach służby
zdrowia z terenu województwa, jako jeden z elementów
wdrażania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy Działania doraźne.
kształcenia zawodowego.
(Działania materialne).
Podnoszono kwalifikacje i umiejętności zawodowe kadr
oświatowych poprzez działalność placówek doskonalenia
nauczycieli. Prowadzono prace koncepcyjne dotyczące
zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia
nauczycieli, udzielano konsultacji oraz prowadzono
seminaria, konferencje, wykłady, kursy kwalifikacyjne,
warsztaty i szkolenia.
(Działania materialne).

Działania wynikające
z planów pracy placówek
doskonalenia nauczycieli na
rok 2011.

1 610 000,00
w tym:
1) 1 000 000,00
pochodzących z budżetu
Województwa Śląskiego;
2) 610 000,00 dotacja
Ministerstwa Edukacji
Narodowej
Zadania realizowane
ze środków ujętych w
planach finansowych szkół.
Zadania realizowane
ze środków ujętych w
planach finansowych szkół.

EN

EN

EN

Zadania realizowane
ze środków ujętych w
planach finansowych szkół.

EN

Zadania realizowane
ze środków ujętych w
planach finansowych
placówek doskonalenia
nauczycieli

EN

Kierunek działań A.1.1: Poprawa
jakości kształcenia.
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Realizowano program wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012.
Program realizowano poprzez przyznawanie stypendiów
uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego (uczniom
Kierunek działań A.1.1: Poprawa szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom zakładów
jakości kształcenia.
kształcenia nauczycieli).
(Działania materialne).

Zrealizowano w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Katowicach projekty związane z
podnoszeniem kompetencji nauczycieli i doradców
metodycznych w zakresie technologii komunikacyjno informacyjnych:
1) „BELFER ON LINE
2) Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w
stosowaniu ICT w dydaktyce.
(Działania materialne).

Działania planowe:
- Uchwała Nr III/39/4/2009
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 10 .06. 2009 r.
- Uchwała Nr III/41/8/2009
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 26 sierpnia
2009 r.
- Uchwała nr 1071 /375/ III/
2010 Zarządu Woj. Śląskiego z
dnia 13 maja 2010 r.

POKL 2007-2013
Działanie 9.4

114 000,00 - budżet
Województwa Śląskiego

Wartość projektu:
2 211 057, 00
w tym w 2011 roku:
1 266 265,78
źródło: środki strukturalne:
1 069 195,78
wkład własny niepieniężny
beneficjentów:
197 070,00
Wartość projektu:
768 000,00
w tym w 2011 roku:
624 198,50
źródło: środki strukturalne:
520 373,84
wkład własny niepieniężny
beneficjentów:
103 824,66.

EN

EN/FS
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Zrealizowano w Regionalnym Ośrodku Metodyczno –
Edukacyjnym „Metis” w Katowicach projekt PEWNIAK
(Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym
Kształceniu) – podnoszenie kompetencji zawodowych
nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji
wczesnoszkolnej województwa śląskiego.
(Działania materialne).

POKL 2007-2013
Działanie 9.4

Z dniem 1 października 2011r. włączono Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki
Śląskiej w Gliwicach
(Działania materialne).

Działanie doraźne w związku z
art. 261a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym,
Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 14 września 2011r. w
sprawie włączenia
Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Gliwicach
do Politechniki Śląskiej.
(Dz. U. Nr 201 poz. 1189)

Wartość projektu:
1.967.955,29
w tym w 2011 roku:
278.201,73
źródło: środki strukturalne:
276.735,52
oraz wkład własny
beneficjentów:
1 466,21.

EN/FS

EN

-

Zrealizowano w Zespole Szkoł Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie plaży
basenu.
(Działania materialne)

Działania doraźne.

Budżet województwa
49 237,00

IW

Zrealizowano w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu zadanie inwestycyjne pn. Dokończenie montażu
instalacji c.o. po wykonaniu instalacji wentylacji.
( Działania materialne).

Działania doraźne.

Budżet województwa
8 763,00

IW
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a) Udzielono wsparcia ośrodkom wychowania
przedszkolnego w ramach Priorytetu IX PO KL.
b) Realizowano projekty rozwojowe w szkołach
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych
Program Operacyjny Kapitał
prowadzących kształcenie ogólne w ramach Priorytetu IX
Ludzki 2007-2013
PO KL.
Priorytet IX.
c) Podejmowano inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu
IX PO KL.
(Działania materialne).

Realizowano w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Katowicach projekty związane z
podnoszeniem kompetencji nauczycieli i doradców
metodycznych w zakresie technologii komunikacyjno informacyjnych:
1)„BELFER ON LINE,
2) Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w
stosowaniu ICT w dydaktyce.
(Działania materialne).

POKL 2007-2013
Działanie 9.4.

219 157 326,00
(2007-2011)

Wartość projektu:
2 211 057,00
w tym w 2011 roku:
1 266 265,78
Źródło: środki strukturalne:
1 069 195,78
wkład własny niepieniężny
beneficjentów:
197 070,00.
Wartość projektu:
768 000,00
w tym w 2011 roku:
624 198,50
Żródło: środki strukturalne:
520 373,84
wkład własny niepieniężny
beneficjentów:
103 824,66.

FS

EN/FS
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Kierunek działań A.1.2: Rozwój
kompetencji i usług

Podpisano umowę na nadzór techniczny nad wdrożeniem i
realizacją projektu Otwarty Regionalny System Informacji
Przestrzennej oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji
do ogłoszenia konkursu na wykonawcę systemu ORSIP.
Podjęto również współpracę z realizatorami projektów
komplementarnych, tj.:Ogólnodostępna Platforma
Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako
integralna część Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej (RSIP).
(Działania materialne).

Działania wynikają z zapisów
Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015.

29763,64

ŚCSI

Działania wynikające z
zapisów Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015.

102 063,17

ŚCSI

Rozbudowno platformę SEKAP w ramach projektu SEKAP
2. Przeprowadzono cykl warsztatów dla mieszkańców i
przedsiębiorców umożliwiających zapoznanie się z
możliwościami SEKAP.
(Działania materialne).

Działania wynikające z
zapisów Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015.

5 113 318,00

ŚCSI

Opracowano dokument pn. Analiza zasadności realizacji
regionalnego Centrum Przetwarzania danych (Regional
Data Center).
(Działania materialne).

Działania wynikające z
zapisów Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015.

187 193,70

ŚCSI

Kierunek działań A.1.2: Rozwój
Rozwijano kompetencje nauczycieli w zakresie
kompetencji i usług
wykorzystywania w pracy dydaktycznej nowoczesnych
społeczeństwa informacyjnego
technologii informacyjnych i komunikacyjnych - w ramach
projektu Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja
Informatyczna Nauczycieli – eDeN.
(Działania materialne).
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Zaplanowano i zrealizowano trzy główne zadania w ramach
realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Regionalny program
promocji społeczeństwa informacyjnego", tj.:
1)
zorganizwano konferencję pt. "Cyfrowe umiejętności globalne możliwości" (program dla poprawy e-kompetencji
mieszkańców obszarów wiejskich
2)
promocja w rozgłośniach radiowych na terenie
województwa portalu SEKAP
3)
zakupiono gadzety promocyjne na obsługę kolejnych edycji
programu oraz promowanie idei społeczeństwa
informacyjnego w ramach działalności ŚCSI

Działania wynikają z zapisów
Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
woj. Śląskiego do roku 2015

-

ŚCSI

Bieżąca działalność placówek:
1. Działalność Regionalnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Sosnowcu, w ramach którego działają:
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - organozowano
kursy, seminaria i praktyki zawodowe.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych przygotowano ofertę edukacjną z zakresu służby zdrowia,
- Ośrodek Zamiejscowy w Zawierciu - formy
przekwalifikowań i kształcenie ustawiczne,
2. Działalność placówek doskonalenia nauczycieli
prowadzonych przez Województwo Śląskie - organizacja
szerokiej gamy kursów kwalifikacyjnych
w zakresie metodyki, pedagogiki i zarządzania oświatą,
pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji do
nauczania zgodnie z potrzebami szkół i placówek.
(Działania materialne).

Działania wynikające ze
statutowej działalności RCKU
w Sosnowcu oraz
zgodnie z planami pracy
placówek doskonalenia
nauczycieli.

Zadania realizowane
ze środków ujętych w planie
finansowym szkół i
placówek.

EN
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Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na
lata 2006-2020;
Program przeciwdziałania
narkomanii w województwie
Prowadzono szkolenia i konferencje w zakresie profilaktyki
śląskim na lata 2011-2016;
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz w zakresie
Program profilaktyki i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
rozwiązywania problemów
(Działania materialne).
alkoholowych w województwie
Załącznik nr 1
śląskim na lata 2011-2015;
Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie śląskim na lata
2009-2013.
Realizowano projekt systemowy pn. Publiczne Służby
Zatrudnienia: Profesjonalizm – Skuteczność. Zadanie
prowadzone zgodnie z Priorytetem VI, Podziałanie 6.1.2
PO KL, a jego głównym celem jest podniesienie jakości i
skuteczności usług świadczonych na rzecz klientów
urzędów pracy poprzez doskonalenie kwalifikacji
zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia.
(Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
(Działania materialne).
Załącznik nr 2

Wniosek o dofinansowanie
projektu został zatwierdzony
do realizacji uchwałą Nr
2304/200/III/2008 Zarządu
Województwa Śląskiego z
dnia 30 września 2008 r.

161 404,29
(budżet Województwa
Śląskiego).

ROPS

15 000,00
(budżet państwa).

W roku 2011 wydatkowano
186 682,93.
Projekt współfinansowany
w 85% z EFS a w 15%
z budżetu Województwa
Śląskiego.

WUP

53

Realizowano projekt konkursowy „Kompetencje na miarę
potrzeb" , w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.
W 2011 r. w ramach projektu wykonano następujące
działania:
- realizowano szkolenia komputerowe na trzech poziomach
zaawansowania;
- realizowano jednodniowe warsztaty cywilizacyjne;
- realizowano jednodniowe szkolenia interpersonalne;
- realizowano indywidualne szkolenia zawodowe;
- przygotowano kampanię promującą rezultaty projektu;
- przeprowadzono jobcoaching;
- kontynuowano szkolenia językowe.
(Działania materialne).

Na realizację projektu
wydatkowano:
2 690 495,82,
w tym: w roku 2011
1 786 751,26.

WUP

Projekt współfinansowany
w 85% z EFS a w 15%
z budżetu państwa.

W Centrum Metodycznym Poradnictwa Zawodowego
realizowano przedsięwzięcia, mające na celu podniesienie
kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów pracy,
zapewniające większą skuteczność podejmowanych działań
wobec klientów.
Działania doraźne.
Realizowano szkolenia oraz seminaria dla doradców
zawodowych i innych specjalistów służb zatrudnienia.
(Działania niematerialne).
Załącznik nr 3

-

WUP

Włączono Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w
działania podejmowane na rzecz popularyzowania orientacji
i poradnictwa zawodowego w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery (OTK). W ramach III edycji OTK
przeprowadzono cztery edycje szkoleń dla specjalistów
zajmujących się problematyką doradztwa zawodowego w
Działania doraźne.
resorcie oświaty i w resorcie pracy na terenie województwa
śląskiego. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy zamieszczono poradniki dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy.
(Działania niematerialne).

-

WUP
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Prowadzono w Wojewódzkim Urząd Pracy rejestr instytucji
szkoleniowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
Działania doraźne.
października 2004r. w sprawie rejestru instytucji
szkoleniowych (Dz. U. z 2004r. Nr 236, poz. 2365 z późn.
zm.).
(Działania niematerialne).
Załącznik nr 4

-

WUP

Prowadzono poradnictwo zawodowe, udzielano informacji
zawodowej oraz organizowano spotkania grupowe i zajęcia
aktywizacyjne z zakresu samozatrudnienia.
Działania doraźne.
(Działania niematerialne)
Załącznik nr 5

-

WUP
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Działania Partnerstwa
finansowane są z grantów
Komisji Europejskiej. Na
okres od 01.06.2010. do
31.05.2011 przyznano grant
w wysokości 131 097,74
euro. Na okres od 01.06.2011
do 31.05.2012 przyznano
grant w wysokości 135
288,60 euro.
Środki wydatkowane są przez
Urząd Pracy, Spraw
Socjalnych i Rodziny w
Czadcy (Słowacja), który jest
administratorem konta
Partnerstwa. WUP ponosi
wkład własny w wysokości
ok. 0,15% rzeczywiście
poniesionych kosztów.
W roku budżetowym
2010/2011 wkład własny
WUP wyniósł 216,52 euro.

WUP

Łączny koszt organizacji
Targów:
Porozumienie nr 12/grant
70
880,48.
Zorganizowano Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy
EURES/2011 z dnia
Targi prefinansowane były ze
i Edukacji w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie.
06.10.2011r, zawarte pomiędzy
środków Funduszu Pracy.
(Działania materialne).
Ministrem Pracy a
Kwota 37 297,48 została
Załącznik nr 7
Samorządem Województwa
zrefundowana ze środków
Śląskiego.
grantu EURES przyznanego
na podstawie Porozumienia
nr 12/grant EURES/2012.

WUP

W ramach partnerstwa EURES-T Beskydy:
a) Zorganizowano „urodziny Partnerstwa” podczas których
rozpowszechniano materiały informacyjne na temat
mobilności, warunków życia i pracy (Bielsko – Biała);
b) Zorganizowano Transgraniczne Targi Pracy,
Przedsiębiorczości i Edukacji (Cieszyn),
c) Zorganizowano we współpracy z Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży OHP w Bielsku–Białej Targi Pracy,
Praktyk i Wolontariatu (Żywiec, Cieszyn);
Umowa Ramowa zakładająca
d) Zorganizowano konferencję „System zabezpieczeń
Partnerstwo EURES-T
społecznych w Polsce, Czechach i na Słowacji–
Beskydy z dnia 06.12.2008 r.
świadczenia dla osób bezrobotnych, świadczenia rodzinne”
(Bielsko–Biała);
e) Zorganizowano we współpracy z Zarządem Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” szkolenie dla
regionalnych liderów związków zawodowych z terenu
objętego Partnerstwem EURES-T Beskydy na temat
mobilności transgranicznej i migracji (Szczyrk).
(Działania materialne).
Załącznik nr 6
Kierunek działań A.1.3: Poprawa
zatrudnialności i aktywności
zawodowej mieszkańców
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Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Porozumienie pomiędzy IP2
Realizowano zadania z zakresu Działania 6.1 POKL.
(WUP Katowice), a IP (Urząd
W roku 2011 podpisano
Ogłoszono konkursy zamknięte w ramach Poddziałań 6.1.1 i Marszałkowski) z dnia 24
8 umów na łączną kwotę
6.1.2 oraz ogłoszono nabór projektów systemowych PUP w września 2007 r. na realizację
11 481 tys. (projekty
ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Oceniono formalnie i
Działania 6.1 PO KL (nr
konkursowe) oraz 31 umów
merytorycznie wnioski, wyłoniono projekty do realizacji
1/2007);
na projekty systemowe PUP
oraz podpisano umowy.
Szczegółowy Opis Priorytetów na łączną kwotę 411 326 tys.
(Działania materialne).
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice,
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu VI.
Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Porozumienie pomiędzy IP2
Realizowano zadania z zakresu Działania 6.2 PO KL.
(WUP Katowice), a IP (Urząd
a) Zakończono udział w realizowanych projektach,
Marszałkowski) z dnia 24
przekazano środki finansowe na rozwój działalności
września 2007 r. na realizację
gospdoarczej;
Konkurs w ramach Działania
Działania 6.2 PO KL (nr
b) Ogłoszono konkurs zamknięty w ramach Działania 6.2
6.2 ogłoszono w III kwartale.
2/2007);
PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie projekty do
Nie podpisano umów o
Szczegółowy Opis Priorytetów
realizacji oraz podpisano umowy.
dofinansowanie ze środków
Programu Operacyjnego
(Działania materialne).
założonych na 2011 r.
Kapitał Ludzki;
Jednocześnie w roku 2011
Opis systemu zarządzania i
podpisano 19 umów z
kontroli WUP Katowice,
konkursu z roku 2010 na
Plan Działań 2011 dla
łączną kwotę 34 898 tys.
Priorytetu VI.

WUP

WUP
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Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Porozumienie pomiędzy IP2
(WUP Katowice), a IP (Urząd
Realizowano zadania z zakresu Działania 6.3 PO KL.
W roku 2011 podpisano 34
Marszałkowski) z dnia 24
a) Zakończono udział w realizowanych projektach;
umowy na łączną kwotę 1
września 2007 r. na realizację
b) Ogłoszono konkurs zamknięty w ramach Działania 6.3
584 tys., w tym 2 umowy z
Działania 6.3 PO KL (nr
PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski,
konkursu z 2010 roku na
3/2007);
wyłoniono projekty do realizacji oraz podpisano umowy.
łączną kwotę 97 tys.
Szczegółowy Opis Priorytetów
(Działania materialne).
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice,
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu VI.
Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Realizowano zadania z zakresu Poddziałania 8.1.1 PO KL. Porozumienie pomiędzy IP2
(WUP Katowice), a IP (Urząd
a) Zakończono udział w projektach szkoleniowych,
W ramach poddziałania 8.1.1
Marszałkowski) z dnia 24
jendocześnie przekazano wsparcie przedsiębiorstwom w
w roku 2011 podpisano 108
września 2007 r. na realizację
postaci projektów szkoleniowych;
umów na kwotę blisko 92
Działania 8.1 PO KL (nr
b) Ogłoszono konkurs zamknięty w ramach Poddziałania
844 tys. (101 418 tys. ze
8.1.1 PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski, 4/2007);
środkami prywatnymi).
Szczegółowy Opis Priorytetów
wyłoniono projekty do realizacji oraz podpisano umowy.
Programu Operacyjnego
(Działania materialne).
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice ,
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu VIII.

WUP

WUP
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Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Porozumienie pomiędzy IP2
Realizowano zadania z zakresu Poddziałania 8.1.2 PO KL. (WUP Katowice), a IP (Urząd
Marszałkowski) z dnia 24
a) Zakończono udział w projektach szkoleniowych;
b) Ogłoszono konkurs otwarty w ramach Poddziałania 8.1.2 września 2007 r. na realizację
Działania 8.1 PO KL (nr
PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski,
4/2007);
wyłoniono projekty do realizacji oraz podpisano umowy.
Szczegółowy Opis Priorytetów
(Działania materialne).
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice;
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu VIII.
Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
Porozumienie pomiędzy IP2
Realizowano zadania z zakresu Poddziałania 8.1.3 PO KL. (WUP Katowice), a IP (Urząd
a) Zakończono udział w projektach szkoleniowych;
Marszałkowski) z dnia 24
b) Ogłoszono konkurs otwarty w ramach Poddziałania 8.1.3 września 2007 r. na realizację
PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski,
Działania 8.1 PO KL (nr
wyłoniono projekty do realizacji oraz podpisano umowy.
4/2007);
(Działania materialne).
Szczegółowy Opis Priorytetów
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice,
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu VIII.

W roku 2011 podpisano 12
umów na kwotę blisko 14
032 tys.

W roku 2011 podpisano 3
umowy na kwotę blisko 1
530 tys. (w tym 2 umowy z
2010 r. na łączną kwotę 1
196 tys.)

WUP

WUP
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Realizowano zadania z zakresu Działania 9.3 PO KL.
a) Uczestnistwo w kształceniu ustawicznym w ramach
Działania;
b) Ogłoszono konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.3
PO KL. Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski,
wyłoniono projekty do realizacji oraz podpisano umowy.
(Działania materialne).

Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w
sprawie przyjęcia PO KL do
realizacji;
W roku 2011 podpisano 7
Porozumienie pomiędzy IP2
(WUP Katowice), a IP (Urząd umów na łączną kwotę ponad
3 826 tys., (w tym: 6 umów z
Marszałkowski) z dnia 24
konkursu z roku 2010 na
września 2007 r. na realizację
kwotę 3 260 210,59,
Działania 9.3 PO KL (nr
jednakże jedna umowa na
5/2007);
kwotę
Szczegółowy Opis Priorytetów
566 092,50 została
Programu Operacyjnego
rozwiązana).
Kapitał Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice1,
Plan Działań 2011 dla
Priorytetu IX

WUP
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CEL STRATEGICZNY A2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
Przeprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2
Promocja inwestycyjna. Priorytet I Badania i rozwój
technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
RPO WSL na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(Działania materialne).

Alokacja przewidziana na
konkurs: 7 976 000,00

RR

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne
kadry gospodarki. Działanie
8.2. Transfer wiedzy.
Poddzialanie 8.2.1. Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania
700 000,00

GR

Przeprowadzono konkurs w ramach działania 2.1.
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet II.
Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Dokonano naboru wniosku o dofinansowanie z listy
rezerwowej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo
RPO WSL na lata 2007-2013
informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta
Dąbrowa Górnicza, wniosek pn. „Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa
Górnicza, etap II”.
(Działania materialne).

1) Alokacja przewidziana na
konkurs:
139 580 000,00
2) Wrtość projektu ogółem:
6 479 896,48
Wnioskowane
dofinansowanie:
5 177 112,00

RR

Kierunek działań A.2.1: Poprawa Realizowano projekt AUTOMOTIVE SILESIA REGION,
warunków inwestycyjnych w
którego celem jest wsparcie tworzenia oraz rozwoju sieci
regionie
współpracy i wymiany informacji między naukowcami a
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu
technologii stosowanych w sektorze automotive na
poziomie regionalnym. W okresie wrzesień 2011-kwiecień
2012 w ramach projektu zorganizowano dwa wydarzenia spotkanie warsztatowe oraz konferencję.
(Działania materialne).
Kierunek działań A.2.2:
Finansowe i organizacyjne
wsparcie biznesu

Kierunek działań A.2.3: Rozwój
informatyki i telekomunikacji
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Kierunek działań A.2.3: Rozwój Realizowano projekt Śląska Sieć Punktów Dostępu do
informatyki i telekomunikacji
Informacji (ŚSCI). Zadania z zakresu publicznych punktów
dostępu do informacji (PIAP-ów) obejmująca m.in.: montaż
26 infokiosków wewnętrznych oraz wykonanie 26 hotspotów.
(Działania materialne).
Kontunowano prace ciągłe związane z przygotowaniem do
realizacji projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
(ŚRSS), którego celem jest zapewnienie warunków dla
optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w
obszarze łączności szerokopasmowej poprzez stworzenie na
terenie województwa śląskiego szerokopasmowej
infrastruktury światłowodowej. (projekt otrzymał w 2011r.
Dofinansowanie z RPO WSL).
(Działania materialne).

Działania wynikają z zapisów
Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015.

195 361,00

ŚCSI

Działania wynikają z zapisów
Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
woj. Śląskiego do roku 2015

Śląska Regionalna Sieć
Szkieletowa - 46 500,00

ŚCSI

Kierunek działań A.2.4:
Rozbudowa i unowocześnienie
systemów energetycznych i
przesyłowych
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CEL STRATEGICZNY A3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
1) Przeprowadzono konkurs w ramach Działania 1.3.
Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i
rozwój technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (typ projektu
Kierunek działań A.3.1:
3,4,6)
Wspieranie wdrożeń nowych
2) Przeprowadzenie konkursu w ramach Działania 1.3.
technologii i rozwój sektora B+R Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i
rozwój technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (typ projektu
1,2,5).
(Działania materialne).
Kierunek działań A.3.2:
Wspieranie procesów
restrukturyzacji i adaptacji
gospodarczej
Kierunek działań A.3.3:
Unowocześnienie rolnictwa i
wsparcie przeobrażeń
gospodarczych na terenach
wiejskich

Wspierano wzrost produktywności gospodarstw m.in.
poprzez upowszechnianie systemu odmian zalecanych.
(Działania materialne).

RPO WSL na lata 2007-2013

StrategiaWojewództwa
Śląskiego"Śląskie 2020".

CEL STRATEGICZNY B1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
Zorganizowano konferencję dla dyrektorów samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "
Zadania samodzielnych publicznych zakładów opieki
Ustawa
zdrowotnej w kontekście nowej ustawy o działalności
o działalności leczniczej.
leczniczej".
(Działania materialne).

1) Alokacja przewidziana na
konkurs: 55 121 564,00
2) Alokacja przewidziana na
konkurs: 159 806 683,00
PLN

RR

Budżet Województwa
Śląskiego: 40 000,00

TW

5 077,00

ZD

Kierunek działań B.1.1: Poprawa
dostępu do wysokiej jakości
usług medycznych
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Kierunek działań B.1.1: Poprawa
dostępu do wysokiej jakości
usług medycznych
Umorzono pożyczki, odroczenia i rozłożenia na raty
należności dla jednostek dla których podmiotem
założycielskim jest Województwo Śląskie.
(Działania materialne).
Załącznik nr 8

Należność:
2 957 708,17
w tym:
należność główna:
2 778 880
i odsetki:
178 828,17
(załącznik do tabeli)

ZD

Zadania realizowane
ze środków zaplanowanych
w planach finansowych
placówki.

EN

6.332.568,42
wg informacji o przebiegu
wykonania budżetu za rok
2011

TS

Realizowano zadanie inwestycyjne pn. Zadaszenie
Programu wieloletni pn.
widowni oraz niezbędna inrastruktura techniczna Stadionu
„Przygotowanie i wykonanie
Ślaskiego w Chorzowie.
(Działania
przedsięwzięć Euro 2012”
materialne).

Budżet Województwa
86 785 653,91

IW

Realizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa
kanalizacji deszczowej w obrębie Stadionu Ślaskiego.
(Działania materialne).

Budżet Województwa
399 950,75

IW

Ustawa
o działalności leczniczej.

Pracowano nad rozwijaniem przez Regionalny Ośrodek
Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach (we
współpracy z nauczycielami – liderami) Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. W ramach działania zorganizowano Plan pracy placówki
konferencje wojewódzkie dotyczące zdrowego żywienia. 34 na rok 2011.
szkoły uzyskały certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.
(Działania materialne).

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert w dziedzinie
kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego.
(Działania materialne).
Załącznik nr 9

a) Dotacje celowe;
b) ustawa z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
oraz program współpracy z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

Działania doraźne.
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Prowadzono budowę 29 Orlików przez Gminy i Powiaty na
terenie Województwa. W roku 2011 gminy: Rydułtowy,
Program "Moje boisko - Orlik
Dąbrowa Górnicza, Tychy, Racibórz, Kłobuck oraz
2012"
Świętochłowice
(Działania materialne).
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o
Współorganizowano Konferencję Naukową pn. "Gliwickie
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Spotkania Naukowe 2011" w Centrum Onkologii - Instytut
Nr 234, poz. 1536) oraz
im. M Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
Kierunek działań B.1.2:
Uchwała Sejmiku
Upowszechnienie oraz promocja (Działania materialne).
Województwa Śląskiego nr
aktywnego i zdrowego stylu
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca
życia
2011r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

Budżet państwa,
województwa i lokalny
9 633 000,00

20 000,00

IW

ZD
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Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
Realizowano zadanie publiczne Województwa Śląskiego w pożytku publicznego i o
ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011” w
Nr 234, poz. 1536) oraz
2011r.
Uchwała Sejmiku
(Działania materialne).
Województwa Śląskiego nr
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca
2011r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

29 999,00

ZD

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
Realizowano dwa zadania publiczne Województwa
art. 19a ustawy z dnia 24
Śląskiego pod nazwą: „Nowatorski projekt poprawy opieki
kwietnia 2003r. o działalności
perinatalnej w Oddziale Noworodków Bl. 5 Szpitala
pożytku publicznego i o
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu z zastosowaniem
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
aranżacji plastycznej” oraz „Nowatorski projekt poprawy
Nr 234, poz. 1536) oraz
opieki perinatalnej w Oddziale Noworodków Bl. 5 Szpitala
Uchwała Sejmiku
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu z zastosowaniem
Województwa Śląskiego nr
środków audiowizualnych” przez Fundację VIA FACTI z
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca
Katowic.
2011r. w sprawie przyjęcia
(Działania materialne).
Programu współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

20 000,00

ZD
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Prowadzono szkolenia i doradztwa dla kadr pomocy i
integracji społecznej województwa śląskiego,
zorganizowano seminaria informacyjno-promocyjne,
przeprowadzono wizyty studyjne, zorganizowano
konferencję „Dialog społeczny a więzi międzypokoleniowe
w rodzinie".
(Działania
materialne).

Projekt systemowy ROPS pn.
„Kształcenie i doradztwo dla
kadr pomocy i integracji
społecznej województwa
śląskiego” realizowany w 2010
r. w ramach Poddziałania 7.1.3,
Działania 7.1, Priorytetu VII
PO KL 2007-2013; „Zasady
przygotowania, realizacji i
rozliczania projektów
systemowych OPS, PCPR oraz
ROPS w ramach PO KL 20072013”.

Budżet państwa, EFS
3 776 764,17

ROPS

Przygotowano „Diagnozy stanu zastanego za lata 20002010”, opracowano i realizowano badanie potrzeb
szkoleniowych i doradczych instytucji pomocy społecznej
„PSK 2011” , opracowano „Bilans potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w latach 2010-2011”, przygotowano
projekt badawczy pn. „Osoby starsze w województwie
śląskim w 2011 roku jako dawcy i odbiorcy wsparcia",
przygotowano i przeprowadzeno badania pn. „W obliczu
migracji zarobkowych mieszkańców województwa
śląskiego” , opracowano i wysłano newsletter OIS,
zawierający dane z monitoringu sytuacji społecznej.
(Działania niematerialne).

Projekt 1.16 „Koordynacja na
rzecz aktywnej integracji",
Priorytet I Zatrudnienie i
integracja społeczna, Działanie
1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji
społecznej POKL 2007-2013.

-

ROPS
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Zorganizowano konferencję pn. „Miejsce i rola seniorów w
starzejącym się społeczeństwie” oraz utworzono stronę
intenetową Obserwatorium Integracji Społecznej OIS
(www.rops-katowice.pl/ois).
(Działania materialne).

Projekt 1.16 „Koordynacja na
rzecz aktywnej integracji",
Priorytet I Zatrudnienie i
integracja społeczna, Działanie
1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji
społecznej POKL 2007-2013.

Budżet państwa, EFS
326 451.59

Zorganizowano Śląski Piknik Integracyjny Osób
Niepełnosprawnych w Wojewódzkim Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie.
(Działania materialne).

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536) oraz
Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego nr
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca
2011r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

40 000,00

Kierunek działań B.1.3:
Podniesienie skuteczności
polityki społecznej

ROPS

ZD
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Zorganizowano II Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne
Osób Niepełnosprawnych.
(Działania
materialne).

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r.
Nr 234, poz. 1536) oraz
Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego nr
IV/6/3/2011 z dnia 14 marca
2011r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi
na rok 2011.

a) Podnoszono kwalifikacje pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się
aktywną integracją;
b)
Zakończono udział klientów instytucji pomocy społecznej w
projektach dotyczących aktywnej integracji;
c) Zakończono udział osób zagrożonych wykluczeniem
Pogram Operacyjny Kapitał
społecznym w Priorytecie VII PO KL,
Ludzki 2007-2013 Priorytet
d) Przekazano wsparcie podmiotom ekonomii społecznej, za VII
pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię
społeczną;
e) Reazlizowano projekty wspierające rozwój inicjatyw na
rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
(Działania materialne).

30 000,00

ZD

300 229 365,00
(2007-2011)

FS
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a) Dofinansowano zakup samochodów ratowniczo gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego;
b) Sfinansowano odbudowę infrastruktury dróg
uszkodzonych przez powódź w 2010 r. (zadanie realizował
Wydział Komunikacji i Transportu);
c) Przeprowadzono w siedmiu jednostkach organizacyjnych
podległych i nadzorowanych przez Marszałka Woj. Śl.
Działania doraźne.
kontrole problemowe, których przedmiotem były obszary
decydujące o gotowości danej jednostki do realizacji
postawionych zadań obronnych;
d) Realizowano szkolenia obronne dla kierowniczej kadry
urzędu marszałkowskiego z problematyki obronnej i
zarządzania kryzysowego.
(Działania
materialne i niematerialne).

3 008 500,00 zł - dotacja
finansowane w ramach
środków własnych
1 553 885,00 zł - z rezerwy
celowej zaplanowanej w
budżecie na realizację zadań
własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego

OB.

Kierunek działań B.1.4:
Zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego
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Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na
lata 2006-2020;

Kierunek działań B.1.4:
Zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego

Program przeciwdziałania
narkomanii w województwie
śląskim na lata 2011-2016;

Działania niematerialne

Program profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie
śląskim na lata 2011-2015;

683 500,00 zł (budżet
Województwa Śląskiego)

ROPS

Program operacyjny na lata
2008-2013 – „Warunki i
jakość życia dzieci i młodzieży
w województwie śląskim –
szanse i zagrożenia” ;
Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie śląskim na lata
2009-2013.
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Ogłoszenie dwóch edycji otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
edukacji publicznej. Konkursy dotyczyły ofert z zakresu:
1. Organizacji i uczestnictwa w olimpiadach, konkursach,
festiwalach, wystawach itp.
2. Tworzenia
Działania doraźne
programów edukacyjnych
3. Wydawania
publikacji
4. Organizacji
sesji, sympozjów i konferencji naukowych.
(Działania materialne).
Załącznik
nr 10.
Kierunek działań B.1.5:
Wzmacnianie aktywności
społecznej
Tworzono oraz wzmacniano gminne świetlice i kluby dla
dzieci i młodzieży poprzez:
1. Ogłoszono konkurs dla gmin województwa śląskiego na
tworzenie gminnych świetlic i klubów;
2. Ogłoszono konkurs dla gmin województwa śląskiego na
wzmacnianie gminnych świetlic i klubów;
3. Ogłoszono Konkurs dla powiatów ziemskich
województwa śląskiego na wzmocnienie rozwoju lokalnych
systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
(Działania materialne).

Program przeciwdziałania
narkomanii w województwie
śląskim na lata 2011-2016;
Program profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie
śląskim na lata 2011-2015;
Program operacyjny na lata
2008-2013 – „Warunki i
jakość życia dzieci i młodzieży
w województwie śląskim –
szanse i zagrożenia”

83 000,00 zł(budżet
Województwa Ślaskiego)

Budżet Województwa
Śląskiego
603 298,00

EN

ROPS
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CEL STRATEGICZNY B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.1:
Utworzenie systemu
kształtowania i wykorzystania
zasobów wodnych

1) Przeprowadzono konkurs w ramach Działania 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V.
Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013;
2) Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie z
listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania
5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Gierałtowice
wniosek pn. „Budowa instalacji produkcji biogazu w
RPO WSL na lata 2007-2013
gminie Gierałtowice” ;
3)
Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Kierunek działań B.2.2: Poprawa Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania
5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
jakości powietrza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Bytom – wniosek
pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”.
(Działania
materialne).

Alokacja przewidziana na
konkurs:
44 107 280,00
Wartość projektu:
6 281 858,72
Wnioskowane
dofinansowanie:
3 732 680
Wartość projektu:
2 296 173,97
Wnioskowane
dofinansowanie:
1 574 008,00

RR
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Ustawa - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr
Realizacja „Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko- 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz
275 000,01
mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa
rozporządzenie Ministra
- środki Wojewody Śląskiego
śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne Środowiska z dnia 3 marca
na zadania zlecone z zakresu
poziomy substancji w powietrzu”.
2008 roku w sprawie poziomu administracji rządowej) oraz
(Działania materialne).
niektórych substancji w
dotacja z WFOŚiGW w
powietrzu (Dz.U. z 2008r. Nr
Katowicach.
47, poz. 281).

OS

Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania
5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
RPO WSL na lata 2007-2013
dla Miasta Bytom – wniosek pn. „Kompleksowa likwidacja
dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II” oraz
Gminy Radzionków – wniosek pn. „Rekultywacja terenów
doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - Etap II".
(Działania materialne).

Wartość projektów:
10 578 161,00 PLN
Wnioskowane
dofinansowanie:
8 685 561 PLN

RR

132 900,00 - finansowane ze
środków WFOŚiGW w
Katowicach

OS

Wartość projektu:
1 503 168,00
Wnioskowane
dofinansowanie:
692 210,20

RR

Kierunek działań B.2.3: Ochrona
przed hałasem

Kierunek działań B.2.4:
Uporządkowanie i wdrożenie
systemu gospodarki odpadami

Realizowano projekt - plan gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego 2014.
(Działania materialne).
Przeprowadzono nabór wniosku o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony
rozwój miast, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - „duże
miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy
Miasta Mysłowice, wniosek pn. „Rewitalizacja Parku
Zamkowego w Mysłowicach”.
(Działania materialne).
Kierunek działań B.2.5:
Rewitalizacja terenów
zdegradowanych

Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z
2011 r. Nr 152, poz. 897).

RPO WSL na lata 2007-2014
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Kierunek działań B.2.5:
Rewitalizacja terenów
zdegradowanych

Projekt „REVITA-SILESIA 2008-2010”.
Jego celem było wzmocnienie powiązań między
przedsiębiorstwami z sektora MŚP i sferą naukowobadawczą oraz transfer wiedzy z zakresu rewitalizacji
terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych i
zagospodarowania przestrzeni publicznej.
W trakcie projektu zorganizowano 14 wydarzeń, takich jak
spotkania warsztatowe, konferencje, spotkania informacyjno
- promocyjne, w których udział wzięło 320 przedstawicieli
przedsiębiorstw z sektora MŚP i sfery nauki .
Zorganizowano również wystawę, którą odwiedziło ponad
200 osób.
(Działania materialne).

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne
kadry gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddzialanie 8.2.1. Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw.

Termin realizacji
I etap: 01.01.2009 –
31.07.2009
II etap: 01.01.2010 –
30.04.2011
Kwota dofinansowania
I etap - 295 000 zł
II etap - 655 000 zł

Przeprowadzono konkus w ramach działania 5.5
Kierunek działań B.2.6:
Dziedzictwo przyrodnicze Priorytet V. Środowisko
Alokacja przewidziana na
Zachowanie i odtworzenie bio- i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
RPO WSL na lata 2007-2013
konkurs: 12 845 304,00 PLN
georóżnorodności
Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(Działania materialne).
Kierunek działań B.2.7. Rozwój
trwale zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej
CEL STRATEGICZNY B3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
Regionalny Program
Operacyjny Priorytet VI
Prowadzono prace budowlane w nowej siedzibie Muzeum
Wkład własny ze środków z
zrównoważony rozwój miast
Śląskiego.
budżetu Województwa
działanie 6.1 Wzmocnienie
(Działania materialne).
6 089 257,13
regionalnych ośrodków
wzrostu.

GR

RR

IW

Kierunek działań B.3.1:
Zagospodarowanie centrów miast
oraz zdegradowanych dzielnic
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Kierunek działań B.3.1:
Zagospodarowanie centrów miast
oraz zdegradowanych dzielnic
Ogłoszono konkurs "Najlepsza Przestrzeń Województwa
Śląskiego"

Ogłoszono konkurs prac dyplomowych z zakresu
urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki
przestrzennej.

Uchwała Zarządu
Województwa Śląskiego nr
420/24/IV/2011 z dnia 24
lutego 2011 roku
w sprawie:
przystąpienia do organizacji
konkursu Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa
Śląskiego 2011

Budżet Województwa
45 000,00

SP

Budżet Województwa 2000
zł

SP

-

Budżet Województwa
298 133,44

IW

-

Budżet Województwa
506 107,06

IW

Środki przekazywane z
budżetu Województwa
Śląskiego organizaotorom
transportu pochodzą w
całości z budżetów gmin,
które zwarły określone w
modelu umowy z
Województwem Śląskim

TZ

Działania doraźne

Kierunek działań B.3.2: Poprawa
warunków mieszkaniowych

Kierunek działań B.3.3:
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunalnej

Modernizowano budynek przy ul. Dąbrowskiego 23 w
Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku
garażu otwartego, częściowo zagłębionego
z parkingiem na dachu.
(Działania materialne).
Przebudowano przepust na Potoku Wysokim na terenie
Zespołu Pałacowo - Parkowego w Jaworzu - Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.
(Działania materialne).

Przyjęto i realizawano model postępowania w 2012 roku dla
zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego
na liniach autobusowych o charakterze wojewódzkim
Kierunek działań B.3.4: Rozwój i
organizowanych dotychczas przez związki i porozumienia
modernizacja komunikacji
międzygminne, gdy linie te obejmują swoim zasięgiem
publicznej obszarów miejskich
gminy nie będące członkami organizującego je związku lub
porozumienia mędzygminnego.
(Działania niematerialne).

Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego nr
IV/16/27/2011 z dnia
19.12.2011r, przyjęcie założeń
do modelu na posiedzeniu
Zarządu Województwa
Śląskiego w dniu 24.11.2011r podstawy działania mają
charakter doraźny
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Rozbudowano oraz unowocześniono systemy infrastruktury
technicznej, podnoszono atrakcyjność inwestycyjną
regionu, zwiększano atrakcyjność turystyczną regionu.
Prowadzono kolejną edycję Konkursu Piękna Wieś
Program Odnowy Wsi
Województwa Śląskiego nagrody pieniężne dla laureatów
Województwa Śląskiego
konkursu na „Najpiękniejszą wieś” „Najpiękniejszą
zagrodę” „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz
“Najlepszą stronę internetową".
(Działania materialne).

Budżet Województwa
Śląskiego
60 995,55

TW

Poprawiano jakość środowiska naturalnego i kulturowego
oraz zwiększano atrakcyjność przestrzeni. Kształtowano
ośrodki wiejskie:
a)Refundowano część kosztów wypasu owiec na
wskazanych polanach górskich i Jurze KrakowskoCzęstochowskiej praz budowy infrastruktury pasterskiej.
b) Promowano Program – współorganizacja imprez
folklorystycznych, konferencji, druk materiałów
informacyjnych.
(Działania materialne).

Program Aktywizacji
Gospodarczej oraz Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego
Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej OWCA plus
2010-2014

Budżet Województwa
Śląskiego
a) 475 755,38
b) 75 996,50

TW

Poprawiano konkurencyjność sektora rolnego i leśnego w
ramach Działania 1.6.
Poprawawiano i rozwijano infrastrukturę związaną z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa:
a) scalano grunty rolne;
b) gospodarowano rolniczymi zasobami wodnymi.
(Działania materialne).

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013

Budżet Unii
a) 14 785 208,78
b) 34 415 126,38

TW

Reazlizowano zadania związane z jakością życia na
obszarach wiejskich i zróżnicowania gospodarki wiejskiej
w ramach Działania 3.2
- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
(gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami).
(Działania materialne).

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013

Budżet Unii
1 738 080,00

TW
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Kierunek działań B.3.5:
Kształtowanie ośrodków
wiejskich

Prowadzono zadania związane z realizacją projektu
odnowa i rozwój wsi, w ramach Działania 3.3:
1. odnowa (remont, budowa, odbudowa świetlic, domów
Program Rozwoju Obszarów
kultury, bibliotek, parkingów, chodników, remonty elewacji
Wiejskich (PROW) 2007-2013
kościołów, zbytkowych cmentarzy, urządzeń terenów
zielonych i obiektów sportowych).
(Działania materialne).

Budżet Unii
51 756 963,00

TW

Reazlizowano zadadnia związane z realizacją projektu, w
ramach Działania 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania: koszty związane z funkcjonowaniem grupy
działania (koszty administracyjne, koszty aktywizacji
społeczności wiejskich).
(Działania metrialne).

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007-2013

Budżet Unii
20 486 853,79

TW

Funkcjonowoanie struktury KSOW:
wynagrodzenia, sprzęt komputerowy, wyposażenie,
delegacje, szkolenia dla pracowników KSOW.
(Działania metarialne).

Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich (KSOW) - program
unijny

Budżet Unii
199 190,35

TW

Organizowano konkursy, wspierano finansowo imprezy
lokalne i regionalnych, uczestniczono w targach krajowych i
zagranicznych, prowadzono szkolenia dla beneficjentów,
Krajowa Sieć Obszarów
organizowano spotkania, konferencje i seminaria,
Wiejskich (KSOW) - program
publikowano materiały i broszury, zakupiono materiały
unijny
promocyjne, prowadzono kampanię medialną,
zorganizowano zagraniczny wyjazd studyjny.
(Działania materialne).

Budżet Unii
1 281 439,62

TW
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Wdrażano Lokalną Strategię Obszarów Rybackich (LSOR):
1. rozwój obszarów zależnych od rybactwa
a. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
b. restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
c. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług
na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od
rybactwa,
d. ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej,
e. funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu
umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
(Działania materialne).

Przeprowadzono konkurs w ramach Priorytetu III
„Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura
okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”.
(Działania materialne).

Program Operacyjny
"Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013" program unijny.

RPO WSL na lata 2007-2013.

Przeprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2.
Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne,
Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu
RPO WSL na lata 2007-2013.
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(Działania materialne).

Budżet Unii
57 934 097,71
Budżet Unii
6056364,08
Budżet Unii
2 504 805,04

Alokacja przewidziana na
konkurs:
25 413 760,00

Alokacja przewidziana na
konkurs:
14 552 650 PLN

TW

ŚCP

RR
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Przeprowadzono nabór wniosku o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu III. Turystyka,
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/
podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta
RPO WSL na lata 2007-2013.
Bytom. Wniosek pn. „Reaktywacja Górnośląskiej Kolei
Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei
wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy
Szombierki w Bytomiu” .
(Działania materialne).

Kierunek działań B.3.6:
Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej regionu

Przeprowadzono kampanie promocyjne marki "Śląskie":
- prezentacja regionu (ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki kulturalnej) w Saksońskim Ministwerstwie Spraw
Wewnętrznych w Dreźnie,
- zorganizowanie Industriady - drugiej edycji Święta Szlaku
Zabytków Techniki,
- zainstalowanie ekspozycji promującej atrakcje turystyczne
naszego regionu, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
"Katowice" ,
- ustawienie na drogach regionalnych tzw. "Witacze Śląskie/Energia pozytywna" zachęcające turystów do
odwiedzenia atrakcji turystycznych.
(Działania materialne).
Załącznik nr 11
Zorganizowano imprezy targowe i wystawiennicze
(organizacja i obsługa stoisk regionalnych na targach
turystycznych).
(Działania materialne).
Załącznik nr 12

Wartość projektu:
5 226 304,00 PLN
Wnioskowane
dofinansowanie:
3 536 117,00 PLN

RR

Budżet II edycji zamknął się
w kwocie 2,5 mln złotych.

GR

-

GR
-
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Przeprowadzono wizyty studyjne - study-tours dla
następujących grup tour-operatorów, dziennikarzy i
specjalistów ds. rozwoju i promocji turystyki:
- dla specjalistów ds. turystyki z Żytomierza (Ukraina),
- dla dziennikarzy telewizyjnych z Kijowa (Ukraina)
- dla specjalistów ds. turystyki z Wiednia (Austria),
- dla specjalistów ds. turystyki z różnych krajów i regionów
uczestniczących z międzynarodowej konferencji nt.
turystyki postindustrialnej w Zabrzu,
- dla dziennikarzy krajowych gazet,
- dla grupy dziennikarzy belgijskich.
(Działania materialne).
Prowadzono rozwój i promocję Szlaku Zabytków Techniki
(SZT). Przeprowadzono audyt SZT mający na celu
rozpoznanie stanu obiektów i ich otoczenia, istniejącej w
nich infrastruktury, jakości świadczonych usług i
podejmowanych działań promocyjnych.
(Działania materialne).
Publikowano wydawnictwa promocyjnych wydano nowy folder o Województwie Śląskim w języku
polskim i angielskim. (Działania materialne).
Przeprowadzenie konkursu na zadania publiczne w
dziedzinie turystyki i rekreacji. (Działania metarialne).

GR

GR

GR

GR
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CEL STRATEGICZNY C1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej

Kierunki działań C.1.1:
Wspieranie rozwoju obszarów
metropolitalnych
Przeprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 7.1.1.
Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci
drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. RPO WSL na lata 2007-2013
(Działania materialne).

Kierunek działań C.1.2:
Rozbudowa i integracja systemu
transportowego

Alokacja przewidziana na
konkurs:
123 828 513,57

RR

Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie
projektu kluczowego Kontynuacja budowy Drogowej Trasy
Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze - Gliwice ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1
RPO WSL na lata 2007-2013
Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci
drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(Działania materialne).

Wartość projektu:
1 282 788 425,00
Wnioskowane
dofinansowanie:
315 163 874,00

RR

Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie
projektów kluczowych, realizowanych w celu przywrócenia
kluczowej infrastruktury w poszkodowanych przez powódź
gminach na terenie województwa śląskiego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. Modernizacja i
RPO WSL na lata 2007-2013
rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej
kluczową sieć drogową Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(Działania materialne).

Wartość projektów:
39 830 737,60
Wnioskowane
dofinansowanie:
32 488 564,50

RR
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Kierunek działań C.1.3:
Organizacja i uczestnictwo w
przedsięwzięciach o zasięgu
międzynarodowym

Plan Rzeczowo-Finansowy
Wykonano remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich. Inwestycji i Remontów na
(Działania materialne). Załącznik nr 13
Drogach Wojewódzkich 2011
r.
Zorganizowano imprezy targowe i wystawiennicze
(organizacja i obsługa stoisk regionalnych na targach
turystycznych).
(Działania materialne).
Załącznik nr 12

KT
131 162 000

GR
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CEL STRATEGICZNY C2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy

Zorganizowano konferencję nt. Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w województwie śląskim. Wykonano i
dostarczono materiały informacyjno-promocyjne
(kalendarze, notatniki, foldery) oraz gadżety (pendrive,
filiżanki, torby ekologiczne, długopisy), przygotowanie i
emisja filmu promocyjnego „Śląskie od świtu do
zmierzchu” , opublikowano ogłoszenia w prasie,
obsługiwano stronę internetową: www.ewt.slaskie.pl oraz
realizowano usługi tłumaczeniowe.
Dodatkowo organizowano szkolenia/seminaria dla
potencjalnych wnioskodawców oraz konferencji pn.
„Śląskie na pograniczu” dotyczących Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 ( przygotowanie i
dostawa folderu informacyjno-promocyjnego, koszt usługi
tłumaczeniowej na potrzeby przygotowania folderu).
(Działania materialne).

Środki wławsne z budżetu
województwa:
36 842,04

Porozumienie o współpracy w
procesie wdrażania Programów
w ramach Europejskiej
Pomoc Techniczna w ramach
Współpracy Terytorialnej 20074 osi priorytetowej POWT
2013 w Województwie
RCz – RP 2007-2013 –
Śląskim) – luty 2009r.
Regionalny Punkt
Dokumenty programowe:
Kontaktowy (85 % - środki z
POWT RCz – RP i PWT PLEFRR, 15% - środki z
SK;
budżetu państwa – dot.
celowa):
15674,10

RR
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Oddelegowano pracownika do pracy we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym Programu Operacyjnego
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w
Ołomuńcu (Czechy).
(Działania materialne).

Umowa ws. delegacji polskiego Pomoc Techniczna w ramach
pracownika do pracy we
4 osi priorytetowej Programu
Wspólnym Sekretariacie
Operacyjnego Współpracy
Technicznym w ramach
Transgranicznej Republika
realizacji Programu
Czeska – Rzeczpospolita
Operacyjnego Republika
Polska 2007-2013 –
Czeska – Rzeczpospolita
Ołomuniec (85 % - środki z
Polska 2007-2013 (pomiędzy
EFRR, 15 % - środki z
Centrum Rozwoju
budżetu państwa –dotacja
Regionalnego Republiki
celowa)
Czeskiej a Województwem
Łącznie: 136.422,58 zł (w
Śląskim – styczeń 2008r.
tym w RR – 84.724,39 zł, GR
– 51.698,19 zł).

RR i GR

Kierunek działań C.2.1: Rozwój
współpracy międzyregionalnej,
transnarodowej i transgranicznej
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Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego I. Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska –
Realizowano projekty: "Strategie systemowej współpracy
Rzeczpospolita Polska 2007instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego,
2013; Oś priorytetowa - 22.3:
Województwa Śląskiego i Opolskiego" oraz "Innowacyjna "Wspieranie współpracy
współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy
społeczności lokalnych",
transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i
Dziedzina wsparcia - 22.3.1
Samorzadowego Kraju Żylińskiego)". Celem tych
"Współpraca terytorialna
komplementarnych projektów jest wsparcie współpracy
instytucji świadczących usługi
transgranicznej pomiędzy czterema regionami, a także
publiczne".
wsparcie procesu tworzenia Europejskiego Ugrupowania
II. Program Współpracy
Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. na obszarze czesko- Transgranicznej
polsko-słowackiego pogranicza.
Rzeczpospolita Polska –
(Działania materialne).
Republika Republika Słowacka
2007-2013; Oś priorytetowa 2: "Rozwój społecznoKierunek działań C.2.1: Rozwój
gospodarczy", Temat osi
współpracy międzyregionalnej,
priorytetowej - 3 "Projekty
transnarodowej i transgranicznej
sieciowe".
Kontynuowano współpracę dwustronną w zakresie
zapisanym w istniejących porozumieniach z regionami
partnerskimi, w szczególności z: Krajem Związkowym
Północną Nadrenią -Westfalią (Niemcy), Regionem NordPas de Calais (Francja), Departamentem Dolnego Renu
(Francja), Regionem Walonii (Belgia) oraz Krajem
Morawsko-Śląskim (Czechy) i Samorządowym Krajem
Żylińskim (Słowacja) - w dwóch ostatnich przypadkach
koncentrowała się ona na utworzeniu Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia, jak również
współpracę trójstronną w ramach regionalnego Trójkąta
Weimarskiego.
(Działania materialne).

Kwota dofinansowania
I - 115,3 tys. euro
II - 97,3 tys. euro

GR

GR
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W dniu 17 czerwca 2011 r. w Katowicach zostało
podpisane porozumienie o współpracy i rozwoju
przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim
a Adżarską Republiką Autonomiczną (Gruzja). W dalszym
ciągu prowadzone były konsultacje z dwiema prowincjami
chińskimi: Prowincją Shaanxi i Liaoning odnośnie
przygotowania i podpisania w 2012 r. porozumień o
współpracy. Województwo Śląskie aktywnie działało w
instytucjach europejskich: Komitecie Regionów i
Zgromadzeniu Europy - ARE, a także w ramach ERIHEuropejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.
(Działania materialne).

GR

Przeprowadzono konkurs na zadania publiczne w dziedzinie
działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy
między społeczeństwami.

GR
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1) „Programu współpracy
Województwa Śląskiego
z organizacjami
pozarządowymi
na rok 2011”;
2) uchwała Zarządu
Województwa Śląskiego nr
894/261/III/2009 z dnia 23
Organizowano spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego kwietnia 2009r. w sprawie:
Trójkąta Weimarskiego odbywającego się w Gravelines,
powierzenia wykonania
region Nord-Pas de Calais (Francja) w terminie 21-27
zadania publicznego
sierpnia 2011r.
polegającego na organizacji w
Tematem przewodnim spotkania młodzieży trzech regionów latach 2009-2011 spotkań
było: „Przekraczanie granic, jaka energia dla wspólnej
Szczytu Młodzieży
przyszłości”. Uczestnicy mieli okazję wymienić własne
Regionalnego Trójkąta
spostrzeżenia oraz doświadczenia związane z mieszkaniem Weimarskiego;
w regionie, z tradycjami przemysłowymi oraz
3) umowa z dnia 14 maja 2009
zaprezentować rówieśnikom siebie i swój region, a także
roku zawarta między
nawiązać międzynarodowe porozumienia.
Województwem Śląskim a
(Działania materialne).
Stowarzyszeniem „Dom
Współpracy PolskoNiemieckiej”na realizację
zadania publicznego pn.
ORGANIZACJA SPOTKAŃ
Szczytu Młodzieży
Regionalnego Trójkąta
Weimarskiego w latach 20092011

EN

42 625, 03 zł.
budżet Województwa
Śląskiego
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Kierunek działań C.2.2:
Intensyfikacja współpracy
wewnątrzregionalnej

Przeprowadzono kampanie promocyjne marki "Śląskie":
- prezentacja regionu (ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki kulturalnej) w Saksońskim Ministwerstwie Spraw
Wewnętrznych w Dreźnie,
- zorganizowanie Industriady - drugiej edycji Święta Szlaku
Zabytków Techniki,
- zainstalowanie ekspozycji promującej atrakcje turystyczne
naszego regionu, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
"Katowice" ,
- ustawienie na
drogach regionalnych tzw. "Witacze -Śląskie/Energia
pozytywna" zachęcające turystów do odwiedzenia atrakcji
turystycznych.
(Działania materialne).
Załącznik nr 10

Budżet II edycji zamknął się
w kwocie 2,5 mln złotych.

GR

Kierunek działań C.2.3:
Kreowanie pozytywnego
wizerunku regionu

Przeprowadzono kampanie promocyjne marki "Śląskie":
- prezentacja regionu (ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki kulturalnej) w Saksońskim Ministwerstwie Spraw
Wewnętrznych w Dreźnie,
- zorganizowanie Industriady - drugiej edycji Święta Szlaku
Zabytków Techniki,
- zainstalowanie ekspozycji promującej atrakcje turystyczne
naszego regionu, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
"Katowice" ,
- ustawienie na
drogach regionalnych tzw. "Witacze -Śląskie/Energia
pozytywna" zachęcające turystów do odwiedzenia atrakcji
turystycznych.
(Działania materialne).
Załącznik nr 10

Budżet II edycji zamknął się
w kwocie 2,5 mln złotych.

GR
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CEL STRATEGICZNY C3: Silny ośrodek nauki i kultury
Udzielono dotację na działalność bieżącą Uniwersytetu
WPF działania planowane
Ekonomicznego w Katowicach w celu umożliwienia
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”. (Działania
materialne).

Udzielono dotację na działalność bieżącą Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach w celu umożliwienia realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka”.
(Działania materialne).

Kierunek działania C.3.1:
Tworzenie warunków rozwoju
nauki i wzmocnienie potencjału
uczelni wyższych oraz ośrodków
badawczych
Udzielono dotację na działalność bieżącą Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach w celu umożliwienia realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych”.
(Działania materialne).

EN

WPF działania planowane

Wysokość dotacji w latach
2010-2013
6 000 000,00
2011 r. –
1 000 000,00
budżet Województwa
Śląskiego

EN

WPF działania planowane

Wysokość dotacji w latach
2010-2013
16 200 000,00
2011 r. –
3 200 000,00
budżet Województwa
Śląskiego

EN

Udzielono dotację na działalność bieżącą Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w celu
umożliwienia realizacji projektu pn.: „Przekształcenie
WPF działania planowane
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w
uniwersytet”.
(Działania materialne).
Przydzielono dotację na bieżąca działalność instytucją
kultury, dla których Województwo Śląskie jest
organizatorem lub współprowadzącym.
(Działania materialne).

Wysokość dotacji w latach
2010-2013
6 000 000 ,00
2011 r. –
1 000 000,00
budżet Województwa
Śląskiego

Wysokość dotacji w latach
2011-2012
700 000,00
2011 – 200 000,00
budżet Województwa
Śląskiego
123 370 828 - dotacja na
działalność
25 536 520,48 - na
inwestycje, remonty, pomoc
finansowa

EN

KL+IW
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Przyznano stypendia w dziedzinie kultury (40).
(Działania materialne).

Kierunek działań C.3.2:
Zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców w kulturze i
wzmocnienie środowisk
twórczych

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert w dziedzinie
kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie
realizacji filmów służących edukacji regionalnej.
(Działania materialne).

Uchwała Nr I/49/13/2002
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 15 kwietnia
2002 r.

KL
400 000,00

Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

KL
2 295 963,65

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Umowa o ochronie zabytków i
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2011 r.
opiece nad zabytkami
(Działania materialne).
Uchwała nr 2001/399/III/2010
Nagrody Marszałka.
Zarządu Województwa z dnia 5
(Działania materialne). Załącznik nr 14.
sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 2001/399/III/2010
Pozostałe nagrody. (Załącznik nr 15).
Zarządu Województwa z dnia 5
(Działania materialne).
sierpnia 2010 r.
Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu IV Kultura, Działania 4.1
Infrastruktura kultury Regionalnego Programu
RPO WSL na lata 2007-2013.
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
dla Gminy Radzionków oraz Gminy Świerklaniec.
(Działania materialne).

KL
994 000,00
KL
122 000,00
KL
56 100,00

Wartość projektów:
2 872 606,00
Wnioskowane
dofinansowanie:
2 432 378,00

RR
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Kierunek działań C.3.3:
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury kultury regionu

Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Południowego w ramach Priorytetu IV Kultura, Działania
4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu
RPO WSL na lata 2007-2013
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
dla Powiatu Żywieckiego, wniosek pn. „Rewitalizacja
Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy”.
(Działania materialne).

Wartość projektu:
650 828,9
Wnioskowane
dofinansowanie:
507 060,9

RR

Przeprowadzono nabór wniosku o dofinansowanie z listy
głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działanie 4.1.
Infrastruktura kultury Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 RPO WSL na lata 2007-2013
dla Centrum Kultury w Knurowie, wniosek pn.
„Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na
kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”. (Działania
materialne).

Wartość projektu:
1 941 385,00
Wnioskowane
dofinansowanie:
389 830,10

RR

Prowadzono prace związane z rozbudową Filharmonii
Śląskiej w Katowicach.
(Działania materialne).

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe,
Działanie 11.2 Rozwój oraz
poprawa stanu infrastruktury
kultury o znaczeniu ponad
regionalnym.

Środki z budżetu
Województwa na wkład
własny)
5551255,76

IW

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych.
(Działania materialne)

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i
Dziedzictwo Kulturowe,
Działanie 11.2 Rozwój oraz
poprawa stanu infrastruktury
kultury o znaczeniu
ponadregionalnym.

Środki z budżetu
Województwa na wkład
własny:
261790,08

IW
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Przeprowadzono adaptację budynku Teatru Śląskiego tzw.
Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb
kulturalnych i turystycznych.
(Działania materialne).

Regionalny Program
Operacyjny Priorytet IV
Kultura, Działanie 4.1
Infrastruktura Kultury.

Środki z budżetu
Województwa na wkład
własny:
2068002,94

IW

Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie
w ramach tworzenia Ślaskiego Centrum Edukacji
Regionalnej - II i III etap.
(Działania materialne).

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu pona
regionalnym.

Środki z budżetu
Województwa na wkład
własny:
403636,61

IW

Rozbudowano instalacje niskoprądowe dla zespołu
budynków Teatru Rozrywki w Chorzowie.
(Działania materialne).

Działania doraźne.

Budżet Województwa:
480154,00

IW

Prowadzono budowę obiektu wielofunkcyjnego
(ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w
Chorzowie.
(Działania materialne).

Regionalny Program
Operacyjny Priorytet IV
Kultura, Działanie 4.1
Infrastruktura Kultury.

Środki z budżetu
Województwa na wkład
własny:
1873348,93

IW

Budżet Województwa:
55 000,00

IW

2 179 650

IW

Przeprowadzono konkurs architektoniczny oraz wykonano
dokumentację techniczną na odnowienie elewacji
wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego - Muzeum Działania doraźne.
w Bielsku - Białej.
(Działania materialne).
Przeprowadzono remonty i inwestycje przeprowadzone w
wojewódzkich instytyucjach kultury.
(Działania materialne)
Załącznik nr 16.

Działania doraźne
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Załącznik nr 1 do tabeli realizacji celów:
Doskonalenie zawodowe dla różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:
liczba przeprowadzonych szkoleń: 11
liczba uczestników szkoleń: 476
liczba konferencji: 2
liczba uczestników konferencji: 181
Załącznik nr 2 do tabeli realizacji celów:
Projekt systemowy pn. Publiczne Służby Zatrudnienia: Profesjonalizm – SkutecznośćZaangażowanie prowadzony zgodnie z Priorytetem VI, Podziałanie 6.1.2 PO KL.
Okres realizacji projektu: 01.07.2010 - 30.06.2012 r. Wartość projektu to 600 000 PLN.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług świadczonych
na rzecz klientów urzędów pracy poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych
pracowników publicznych służ zatrudnienia zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W roku 2011 zrealizowano następujące zadania:
działania związane z rekrutacją (nabór uczestników projektu oraz nabór uzupełniający
uczestników projektu),
sporządzenie harmonogramu płatności, zgodnie z którym przygotowano wnioski
o płatność,
działania merytoryczne (przyjmowanie i opisywanie faktur dot. studiów, dokonywanie
bieżących płatności, wprowadzanie danych do PEFS, sporządzanie umów,
sporządzanie aneksów do umów, opracowanie regulaminu monitorowania
Uczestników Projektu),
monitoring uczestników (przyjmowanie dyplomów ukończenia studiów, ankiet,
zaświadczeń o uczestnictwie w studiach)
promocja projektu (opracowanie zasad promocji projektu, artykuł w biuletynie WUP
„Rynek Pracy”)
opracowanie analizy ankiet Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział
w projekcie,
opracowanie cząstkowej analizy ankiet Uczestników Projektu, którzy zakończyli
udział w projekcie.
Do końca roku 2011 udział w projekcie zakończyło 64 uczestników (12M i 52K).
Potwierdzenie zakończenia udziału było przesłanie ankiet oraz kserokopii dyplomów.
W roku 2011 wydatkowano 186 682,93 PLN.
Załącznik nr 3 do tabeli realizacji celów:
Działalność metodyczna:
Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego, działające w strukturach WUP, realizuje
przedsięwzięcia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
urzędów pracy, które zapewnią większą skuteczność podejmowanych działań wobec
klientów.
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W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb
zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy zrealizowano szkolenia dla 458 doradców
zawodowych i innych specjalistów służb zatrudnienia, w ramach 33 edycji szkoleń/
seminariów, w 17 tematach oraz 81 miejsc szkoleniowych dla partnerów rynku pracy,
w ramach 8 edycji szkoleń, w 7 tematach.
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach włączył się na poziomie regionalnym
w działania podejmowane na rzecz popularyzowania orientacji i poradnictwa zawodowego
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), nad którym patronat objęło
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach
III edycji OTK przeprowadzono 4 edycje szkoleń dla specjalistów zajmujących się
problematyką doradztwa zawodowego w resorcie oświaty i w resorcie pracy na terenie
województwa śląskiego. Uczestniczyło w nich 31 osób.
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach promowania usług z zakresu
poradnictwa zawodowego i zwiększania dostępności tych usług poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii, zamieszczano poradniki dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy (adres: http://www.wup-katowice.pl/poradnictwo_zawodowe/poradnik). W ubiegłym
roku przygotowano 4 opracowania.
Załącznik nr 4 do tabeli realizacji celów:
Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych na podstawie art. 20
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.
U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004r.
Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.).
Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może
uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń
po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki
urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Na koniec roku do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) wpisanych było 912 instytucji
szkoleniowych.
W 2011 roku, szczegółowa statystyka w zakresie prowadzenia RIS przedstawia się
następująco:
378 instytucjom szkoleniowym wydano zaświadczenia o wpisie do RIS;
przesłano 314 pism w sprawie poprawy wniosku do RIS;
534 instytucje szkoleniowe zaktualizowały wpisy do RIS za lata 2004-2010;
wystosowano 140 pism w sprawie poprawy wniosku aktualizacyjnego do RIS;
386 instytucji szkoleniowych wykreślono z RIS;
sporządzono 41 pism w sprawie wygenerowania kodu dostępu;
wysłano 20 innych pism dotyczących RIS;
1 636 instytucjom szkoleniowym udzielono wyjaśnień w sprawie wpisu i aktualizacji
wpisu do RIS.
Dane z Rejestru Instytucji Szkoleniowych – dostępne przez Internet - stanowią bazę
informacyjną dla urzędów pracy, pracodawców i osób indywidualnych o potencjalnej ofercie
szkoleń.
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Załącznik nr 5 do tabeli realizacji celów:
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz spotkania grupowe i zajęcia
aktywizacyjne z zakresu samozatrudnienia.
W roku 2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z usług w zakresie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej skorzystało 10 145 osób, w tym:
informacja zawodowa indywidualna – 7 556 osób,
informacja zawodowa grupowa - 1347 osoby w 104 grupach,
poradnictwo zawodowe indywidualne – 284 osób (615 rozmów doradczych),
poradnictwo zawodowe grupowe – 48 osób w 5 grupach,
badania testowe – 81 badań (54 testy psychologiczne, 27 testów KZZ),
W grupowych zajęciach aktywizacyjnych dla osób zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej uczestniczyły - 880 osób.
Załącznik nr 6 do tabeli realizacji celów:
Partnerstwo EURES-T Beskydy:
zorganizowano „urodziny Partnerstwa” podczas których rozpowszechniano materiały
informacyjne na temat mobilności i warunków życia i pracy wyprodukowane przez
Partnerstwo (Bielsko – Biała, 14.03.11);
zorganizowano Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji
w Cieszynie z udziałem 43 wystawców. Łącznie zaprezentowano 190 ofert pracy
na 580 miejsc pracy. Targi odwiedziło około tysiąc osób.
zorganizowano we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Bielsku–Białej, Targi Pracy, Praktyk i Wolontariatu (Żywiec – 13.05.11, Cieszyn –
16.05.11). W targach uczestniczyło łącznie 50 wystawców;
zorganizowano konferencję „System zabezpieczeń społecznych w Polsce, Czechach
i na Słowacji– świadczenia dla osób bezrobotnych, świadczenia rodzinne” (Bielsko–
Biała - 17.05.11). W konferencji uczestniczyło 38 osób z Polski, Czech i Słowacji;
zorganizowano we współpracy z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”, szkolenie dla regionalnych liderów związków zawodowych z terenu
objętego Partnerstwem EURES-T Beskydy na temat mobilności transgranicznej
i migracji (Szczyrk - 19-20.05.11). W szkoleniu uczestniczyło 50 osób.
Załącznik nr 7 do tabeli realizacji celów:
Organizacja Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Katowicach,
Bielsku - Białej i Częstochowie (12.10.2011r.):
W kolejnej edycji Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji udział wzięło
łącznie 138 wystawców w tym 3 pracodawców zagranicznych i przedstawiciele kadry
EURES z 9 krajów UE/EOG. Zaprezentowano 1 253 oferty pracy w kraju (na 2 982 wolne
miejsca pracy) oraz 205 ofert pracy za granicą na 937 wolnych miejsc pracy. Targom
towarzyszyły warsztaty i prezentacje, w których udział wzięło łącznie 267 osób (w tym 73
osoby uczestniczyły w warsztatach na temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG).
Targi odwiedziło łącznie 3 600 osób.
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Załącznik nr 8 do tabeli realizacji celów:
Umorzenia pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Śląskiego:
Nazwa dłużnika

Kwota należności

Należność główna

Odsetki
ustawowe

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

199 988,01

187 500,00

12 488,01

Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
NMP w Częstochowie

633 673,16
198 297,97

603 270,00
188 078,00

30 403,16
10 219,97

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu zdroju
Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Katowicach
Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Katowicach
Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr A. Szebesty
w Rabce-Zdroju

131 989,73

125 000,00

6 989,73

57 676,54

50 662,50

7 014,04

216 862,80

196 687,50

20 175,30

122 990,18

115 182,00

7 808,18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im.
Św. Barbary w Sosnowcu

543 808,22

500 000,00

43 808,22

SPZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im.
prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

210 889,73

200 000,00

10 889,73

525 198,63

500 000,00

25 198,63

116 333,20

112 500,00

3 833,20

2 957 708,17

2 778 880,00

178 828,17

Razem

Udzielone pożyczki:
Nazwa placówki

Siedziba

Okręgowy Szpital
Kolejowy
Śląskie Centrum
RehabilitacyjnoUzdrowiskowe
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny

Katowice

Okręgowy Szpital
Kolejowy

Razem

Numer
umowy

Cel pożyczki

Kwota

2487/ZD/2011 Spłata zobowiązań
cywilnoprawnych
2489/ZD/2011 Spłata zobowiązań
cywilnoprawnych

300 000,00

Tychy

2488/ZD/2011 Spłata zobowiązań
cywilnoprawnych

1 400 000,00

Katowice

3094/ZD/2011 Finansowe dokończenie
projektu realizowanego ze
środków Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego pn.
"Wyposażenie zespołu
bloków operacyjnych
Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach"

Rabka Zdrój

300 000,00

654 824,00

2 654 824,00
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Kwoty udzielonych dotacji na dzień 31.12.2011 r.
Nazwa zakładu
opieki zdrowotnej

Zadanie inwestycyjne

Szpital
Specjalistyczny nr
2 w Bytomiu

Zakup noża
harmonicznego wraz z
oprzyrządowaniem dla
potrzeb Oddziału
Klinicznego Chirurgii
Ogólnej i Chirurgii
Endokrynologicznej

3438/ZD/2011

137 200,00

137 200,00

114 426,71

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny nr
4 w Bytomiu

Zakup mikroskopu
operacyjnego dla
potrzeb Oddziału
Neurochirurgii
i Neurotraumatologii
Zabezpieczenie
pożarowe budynków
Specjalistycznego
Zespołu Chorób Płuc
i Gruźlicy w Bystrej
etap II i III
Specjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy
w Bystrej Poprawa
standardów leczenia
operacyjnego
i skojarzonego raka
płuca - doposażenie
i modernizacja klinik
i oddziałów
torakochirurgii. Zakup
sprzętu w ramach
programu Ministra
Zdrowia

3270/ZD/2011

475 824,00

475 824,00

475 776,00

1061/ZD/2010

900 000,00

900 000,00

900 000,00

472/ZD/2011

120 600,00

120 600,00

120 600,00

Zakup aparatu RTG

3176/ZD/2011

345 176,00

345 176,00

345 176,00

Dofinansowanie zadania 1226/ZD/2011
w ramach programu
zdrowotnego "Poprawa
działania systemu
radioterapii
onkologicznej w Polsce
- doposażenie
i modernizacja
zakładów radioterapii modernizacja systemu
planowania leczenia
Oncentra MasterPlan
do wersji bieżącej wraz
z niezbędnym
wyposażeniem"

170 000,00

170 000,00

170 000,00

Specjalistyczny
Zespół Chorób
Płuc i Gruźlicy
w Bystrej

Specjalistyczny
Zespół Chorób
Płuc i Gruźlicy
w Bystrej

Szpital
Specjalistyczny
w Chorzowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP
w Częstochowie

nr umowy

Kwota dotacji

Kwota z
umowy

Wykonanie
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Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP
w Częstochowie

Zakup kardiomonitorów 3287/ZD/2011
dla potrzeb Oddziału
Intensywnej Terapii dla
Dzieci, Oddziału
Kardiologii oraz
Oddziału Ginekologii
i Położnictwa WSS im.
NMP w Cz-wie
Wojewódzki
Zakup łóżek szpitalnych 3324/ZD/2011
Szpital
oraz fotela
Specjalistyczny im. ginekologicznego dla
NMP w
potrzeb Oddziału
Częstochowie
Ginekologii
i Położnictwa
Szpital Chorób
Termomodernizacja
2403/ZD/2011
Wewnętrznych
budynku przychodni
'Hutniczy"
przy Al.. Niepodległości
w Częstochowie
32 w Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
2 w Jastrzębiu
Zdroju
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
2 w Jastrzębiu
Zdroju
Okręgowy Szpital
Kolejowy
w Katowicach

Zakup wielorzędowego
tomografu
komputerowego dla
Zakładu Diagnostyki
Obrazowej WSS nr 2
w Jastrzębiu Zdroju.
Wymiana sześciu wind
w Bloku Łóżkowym
Szpitala.

Zakup mikroskopu
operacyjnego na
statywie jezdnym
i aparatu do operacji
zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji oraz
witrektomii przedniej
i tylnej dla zespołu
bloków operacyjnych
Szpital im.
Rozbudowa kompleksu
Stanisława
Szpitala im. Stanisława
Leszczyńskiego
Leszczyńskiego
w Katowicach
w Katowicach w celu
utworzenia Centralnej
Izby Przyjęć oraz
dostosowania oddziałów
łóżkowych do
wymogów prawa
SP Wojewódzki
Zakup głównego
Szpital Chirurgii
serwera bazodanowego
Urazowej im. Dr J. z systemem replikacji
Daaba
danych
SP Wojewódzki
Modernizacja
Szpital Chirurgii
i rozbudowa Pawilonu
Urazowej im. Dr J. DiagnostycznoDaaba
Zabiegowego
w zakresie Oddziału
Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
z zakupem sprzętu dla

108 900,00

108 900,00

108 899,00

79 200,00

79 200,00

71 549,00

91 828,00

91 828,00

91 828,00

1205/ZD/2011

2 097 474,00

2 100 000,00

2 097 474,00

1206/ZD/2011

547 000,00

300 000,00

547 000,00

3615/ZD/2011

296 300,00

296 300,00

291 050,59

416/ZD/2010

12 594
000,00

12 594 00,00

12 594 00, 00

745/ZD/2011

250 000,00

250 000,00

250 000,00

4 375 725,00

4 375 725,00

4 067 864,21

3107/ZD/2011
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Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny nr
3 w Rybnik

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny nr
3 w Rybnik

Centrum Leczenia
Oparzeń w
Siemianowicach
Śląskich
Szpital Chorób
Płuc w Siewierzu

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny nr
5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
5 w Sosnowcu

strefy zabiegowej SP W
Szpitala Chirurgii
Urazowej im. dra J.
Daaba w Piekarach
Śląskich
Zakup aparatu USG na
potrzeby Zakładu
Diagnostyki Obrazowej
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 3
w Rybniku
Zakup wiertarki
chirurgicznej
(ortopedycznej)
z wyposażeniem
na potrzeby Bloku
Operacyjnego
Rozbudowa obiektu
szpitalnego CLO
Siemianowice Sl.

1195/ZD/2011

214 900,00

300 000,00

214 900,00

3542/ZD/2011

97 000,00

97 000,00

78 255,72

377/ZD/2010

Zakup dwóch łóżek
3115/ZD/2011
szpitalnych, dwóch
pomp infuzyjnych oraz
defibrylatora z opcją
kardiowersji do
wyposażenia stanowiska
intensywnej opieki
medycznej w Oddziale
Chorób Płuc
w Siewierzu
Kompleksowa
160/ZD/2010
modernizacja oddziałów
łóżkowych celem
dostosowania
pomieszczeń do
obowiązujących
przepisów i standardów
w Wojewódzkim
Szpitalu
specjalistycznym nr 5
im. Św. Barbary w
Sosnowcu - etap II
Kompleksowa
637/ZD/2011
modernizacja oddziałów
łóżkowych celem
dostosowania
pomieszczeń do
obowiązujących
przepisów i standardów
w Wojewódzkim
Szpitalu
specjalistycznym nr 5
im. Św. Barbary w
Sosnowcu - etap I

11 550 00,00

11 550 00,00

11 549 293,30

30 515,00

30 515,00

30 515,00

5 500 000,00

5 500 000,00

5 499 999,61

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00
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Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
5 w Sosnowcu

"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka
w Tarnowskich
Górach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach

Termomodernizacja
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary
w Sosnowcu
Termomodernizacja
obiektów GCR "Repty"
w Tarnowskich Górach

237/ZD/2011

Zakup aparatu USG
3D4D położniczo
ginekologicznego do
diagnostyki wad
prenatalnych
z zestawem głowic
i możliwością
podłączenia do sieci
teleinformatycznej
szpitala
z przeznaczeniem dla
Oddziału
GinekologicznoPołożniczego
Modernizacja schodów
zewnętrznych
z balustradami

1193/ZD/2011

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2665/ZD/2011

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Modernizacja
2666/ZD/2011
istniejącego (głównego)
przyłącza wody - Stacji
Redukcyjnej
z rozdziałem
Awaryjna wymiana rury 3183/ZD/2011
zasilającej w zimną
wodę Pawilon Zakaźny

124 839,00

124 839,00

0,00

59 946,00

59 946,00

58 168,20

Zakup lampy
operacyjnej sufitowej
LED z satelitą, zakup
diatermii chirurgicznej
z termostaplerem oraz
zakup noża
harmonicznego dla
Bloku Operacyjnego
Zakup waporyzatora
z zestawem końcówek,
narzędzi do
mikrozłamań oraz
zestawu do artoskopii
z optyką dla Oddziału
Chirurgicznej
Rekonstrukcji Narządu
Ruchu

3420/ZD/2011

188 994,00

200 000,00

188 994,00

3614/ZD/2011

59 170,00

59 170,00

59 170,00

952/D/2010

512 693,00

1 386 172,00

512 693,00

1 459 552,00

512 693,00

1 386 172,00
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Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
1 w Tychach

Zakup 3 szt. Pomp
infuzyjnych
jednostrzykawkowych
dla Oddziału
GinekologicznoPołożniczego
Szpital Kolejowy
Zakup aparatury
Wikowice Bystra
i sprzętu medycznego
dla Oddziału
Kardiologicznego
i Oddziału
Neurologicznego
z pododdziałem
udarowym
Szpital Kolejowy
Zakup defibrylatora dla
Wikowice Bystra
Oddziału
Neurologicznego
z pododdziałem
udarowym
Szpital
Adaptacja budynku
Specjalistyczny
kuchni szpitalnej na
w Zabrzu
potrzeby
administracyjnobiurowe oraz
przebudowa budynku
administracyjnobiurowego na potrzeby
Poradni
Diabetologicznej.
Wojewódzkie
Regionalnego Programu
Centrum Pediatrii Operacyjnego (Priorytet
„Kubalonka”
V. Środowisko;
w Istebnej
Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła
powietrza)Termomoder
nizacja obiektu szpitala
- WCP "Kubalonka"
w Istebnej
SP Wojewódzki
9.1. Infrastruktura
Szpital Chirurgii
lecznictwa zamkniętego
Urazowej im. Dr J. Modernizacja
Daaba Piekary
i rozbudowa pawilonu
Śląskie
diagnostycznozabiegowego w zakresie
Bloku Operacyjnego i
Centralnej Sterylizatorni
SPW Szpitala Chirurgii
Urazowej im. Dra J.
Daaba w Piekarach Śl.
Wojewódzki
12.1. Rozwój systemu
Szpital
ratownictwa
Specjalistyczny Nr medycznego
5 w Sosnowcu
Utworzenie centrum
urazowego na bazie
wielospecjalistycznego
Wojewódz. Szpitala
Specjalistycznego nr 5
im. Św. Barbary
w Sosnowcu

3647/ZD/2011

11 006,00

11 006,00

11 006,00

3340/ZD/2011

75 912,00

75 912,00

75 912,00

3506/ZD/2011

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1185/ZD/2011

2 100 000,00

2 100 000,00

2 099 999,99

1321/ZD/2011

98 541,00

98 541,00

98 541,00

162/ZD/2011

4 955 487,00

4 955 487,00

4 955 487,00

523/ZD/2011

1 024 000,00

1 024 000,00

955 120,00
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Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny Nr
5 w Sosnowcu

12.1. Rozwój systemu
ratownictwa
medycznego Remont
lądowiska dla
śmigłowców
ratunkowych celem
dostosowania do
standardów
europejskich
Śląskie Centrum
Zakup wyposażenia dla
Rehabilitacyjnomodernizowanego
Uzdrowiskowe
Oddziału B w
w Rabce
pomieszczeniach dla
pacjentów w których
prowadzone jest
leczenie uzdrowiskowe
szpitalne dzieci w wieku
od 6 do 18 lat
Uzdrowisko
9.1. Infrastruktura
Goczałkowice
lecznictwa zamkniętego
Zdrój Wojewódzki (lecznictwo
Ośrodek
uzdrowiskowe)
Reumatologiczno- Przebudowa
Rehabilitacyjny
i wyposażenie
pawilonów
zabiegowych Zakładu
przyrodoleczniczego
Uzdrowiska
Goczałkowice Zdrój
WORR w celu
podniesienia jakości
i dostępności usług
reumatologicznych
i rehabilitacyjnych
Centrum
Roboty wykończeniowe
Psychiatrii
związane z rozbudową
Katowice
budynku głównego
szpitala w obrębie
wejścia - etap 2,
zakończenie robót
budowlanych i oddanie
obiektu do użytkowania.
Państwowy Szpital Oddymianie klatek
dla Nerwowo
schodowych w zakresie:
i Psychicznie
wykonanie
Chorych
dokumentacji
w Rybniku
projektowej, instalacja
niskoprądowa, zasilanie
energetyczne, montaż
klap i okien
oddymiających wraz
z towarzyszącymi
robotami budowlanymi.
Etap I.
Wojewódzki
Wykonanie II etapu
Szpital
stacji uzdatniania wody
Neurosychiatrycz- wraz z modernizacją
ny w Lublińcu
sieci wodociągowej
w WSN w Lublińcu

2384/ZD/2011

253 528,00

253 528,00

0,00

3133/ZD/2011

80 454,00

80 454,00

80 454,00

3429/ZD/2011

1 150 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

1249/ZD/2011

150 000,00

150 000,00

149 999,88

1955/ZD/2011

142 113,00

150 000,00

135 008,00

3601/ZD/2011

39 517,00

39 517,00

39 517,00
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Zespół
Wojewódzkich
Przychodni
Specjalistycznych
w Katowicach

Zakup automatycznego
urządzenia do hodowli,
identyfikacji oraz
oznaczania
lekowrażliwości
pratków w celu
utworzenia
Regionalnego
Referencyjnego
Laboratorium Pratka
Zespół
Zakup komory
Wojewódzkich
laminarnej II klasy
Przychodni
bezpieczeństwa
Specjalistycznych mikrobiologicznego
w Katowicach
oraz chłodni
laboratoryjnej
z monitoringiem
temperatury w celu
utworzenia
Regionalnego
Referencyjnego
Laboratorium Prątka
zgodnie z celami
zawartymi
w dokumencie pn.:
„Kierunki walki
z gruźlicą w
województwie śląskim
na lata 2011-2013”.
Modernizacja OLK SP
ZOZ w Bielsku-Białej
Obwód Lecznictwa
w celu poprawy jakości
Kolejowego w
i wzrostu dostępności do
Bielsku-Białej
świadczonych usług
medycznych
Dotacja na
dofinansowanie zadania
"Obiekty Wydziału
Farmaceutycznego
Śląski Uniwersytet
w Sosnowcu przy ul.
Medyczny
Jedności, Ślaskiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Katowicach - II etap"

1522/ZD/2011

3505/ZD/2011

299/ZD/2011

1103/ZD/2009

156 600,00

50 000,00

156 600,00

50 000,00

156 600,00

48 298,50

595 736,00

595 736,00

595 736,00

3 237 805,00

3 237 805,00

3 237 805,00

58 819155,00 58 752054,00

57 998 288,71

55 581350,00 55 514 49,00

54 760 483,71

Wykonane
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Dotacje:
Nazwa zakładu opieki
zdrowotnej

Zadanie
inwestycyjne

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 1 w
Tychach

Remont systemu
3421/ZD/201
klimatyzacji Sali
1
zabiegowej Oddziału
Okulistycznego

Nr umowy

Kwota dotacji Kwota z
umowy

10 000,00

Wykonanie

10 000,00

10 000,00

Załącznik nr 9 do tabeli realizacji celów:
Zestawienie projektów dofinansowanych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego
w 2011 roku.
Organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej dzieci i młodzieży OBSZAR 1.
l.p
1
2
3
4
5
6

Tytuł zadania

Nazwa podmiotu
Uczniowski Klub Sportowy
"21 Podlesie" Katowice
Uczniowski Klub Żeglarski
MORIS Pszczyna
Śląski Związek Piłki Ręcznej
Katowice
Śląski Związek Zapaśniczy
Katowice
Jastrzębski Klub Tenisa
Stołowego Jastrzębie Zdrój
Klub Szachowy "Hetman
Szopienice" Katowice

XV Międzynarodowy Memoriał Szachowy im.
Emila Oleja dla dzieci i młodzieży
Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora
Łąckiego
Puchar Śląska dzieci i młodzieży w ramach
XXXIV Pucharu Śląska im. Huberta Gorsza
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek
i Juniorek zapasy styl wolny
I Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjnego
kadetów w tenisie stołowym
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w szachach

Kwota
dofinansowania
2 600,00
8 700,00
5 000,00
10 000,00
8 500,00
5 200,00
40 000,00

Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej OBSZAR 1
l.p

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

1

Częstochowski Klub Sportowy
"Budowlani" Częstochowa

Bieg uliczny XXII Złota Mila Częstochowy

5 000,00

2

Górniczy Klub Sportowy "Czarni"
Bytom

"Liberty Cup Bytom 2011" Otwarty Puchar
Polski juniorów młodszych w judo

5 000,00

3

Stowarzyszenie Rehabilitacji
Kultury Fizycznej Turystyki
i Integracji Niepełnosprawnych
Cieszyn

XX Międzynarodowa Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi
Cieszyńskiej

6 000,00

4

Śląskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Katowice

53 Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk
Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej

10 000,00

Kwota dofinansowania
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Klub Środowiskowy AZS
Politechniki Śląskiej Gliwice
Śląski Okręgowy Związek
Łuczniczy Żywiec

Międzynarodowe regaty kajakowe
"Paprocany 2011- Puchar Polski
Południowej
X Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej
Szachowy dla Dzieci
XXII Międzynarodowy Turniej "o Złotą
Ciupagę Góralską" Żywiec

8

Wojewódzki Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe Katowice

XLV Mistrzostwa Polski w ratownictwie
wodnym w Gliwicach

9

Uczniowski Klub Sportowy "4"
Katowice

10

Częstochowski Kolarski Klub
Sportowy "Kolejarz-Jura"
Częstochowa

Otwarte Mistrzostwa Śląska w kajakarstwie
klasycznym
Ogólnopolski Wyścig Kolarski Nadziei
Olimpijskich w kategorii młodzikmłodziczka, Puchar Polski w kategorii Orlik
do 23 lat

5
6
7

Szkolny Klub Sportowy
"Paprocany" Tychy

Częstochowski Kolarski Klub
Sportowy "Kolejarz-Jura"
Częstochowa
Klub Uczelniany Akademickiego
12 Związku Sportowego Akademii im.
J. Długosza Częstochowa
Śląski Związek Tenisa Stołowego
13
Katowice
Śląski Okręgowy Związek Pływacki
14
Mysłowice
11

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ludowy Klub Jeździecki "Drama"
Zbrosławice

26

Uczniowski Klub Sportowy "SET"
Kaniów

27

Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku
Sportowego Katowice

2 500,00
8 000,00
5 000,00
4 000,00

5 000,00

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek
w kolarstwie szosowym w 2011 roku

6 000,00

XII Mistrzostwa Europy Niesłyszących
w tenisie stołowym

10 000,00

Śląska Liga Juniorów i Juniorek rocznik
1994 i młodsi
Mistrzostwa Śląska juniorów 14,15,16-18
letnich
XV Międzynarodowy Turniej Bokserski im.
Klub Sportowy "Start" Częstochowa
Wincentego Szyińskiego i Mariana
Chudego
Śląski Związek Zapaśniczy
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Katowice
Kadetów styl wolny
Śląski Związek Zapaśniczy
III Ogólnopolski Turniej UKS w zapasach
Katowice
w stylu wolnym i zapasach kobiet
Śląski Związek Piłki Ręcznej
IX Turniej Polsko-Czeskiej Ligi Przyjaźni
Katowice
Młodziczek i Młodzików
Uczniowski Międzyszkolny Klub
Puchar Śląska i Ogólnopolskie Spotkanie
Sportowy Marklowice
UKS w biegach na nartorolkach
Oddział Regionalny Olimpiady
XIII Regionalny Turniej Bowlingowy
Specjalne Polska-Śląskie Rybnik
Olimpiad Specjalnych
XI Regionalne Regaty Żeglarskie i V
Oddział Regionalny Olimpiady
Regionalne Regaty Kajakarskie Olimpiad
Specjalne Polska-Śląskie Rybnik
Specjalnych
XIX Międzynarodowy Turniej Dzieci
Śląski Związek Rugby Bytom
i Młodzieży im. Feliksa Mikiciuka
X Międzynarodowy Puchar Śląska
Śląski Związek Rugby Bytom
w Rugby 7
Śląski Związek Piłki Siatkowej
XVII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki
Katowice
Zabrze 2011

25

6 000,00

Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach
przez przeszkody oraz Regionalne Zawody
Konne w skokach przez przeszkody
XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
w kajak-polo
Silesiada 2011- Ogólnopolskie Igrzyska
Studentów Pierwszego Roku - Eliminacje
Województwa Śląskiego

5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00

5 000,00

2 500,00

4 000,00
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28

Uczniowski Klub Sportowy
"Pionier" Jastrzębie-Zdrój

29

Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy "Błękitni" Koziegłowy

30
31
32
33

Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy "Błękitni" Koziegłowy
Klub Sportowy "Górnik"
Czechowice -Dziedzice
Klub Sportowy "Górnik"
Czechowice -Dziedzice
Gliwicki Klub Sportowy "Piast"
Gliwice

Jastrzębskie Młodzieżowe Spotkania
Szachowe
XXXIII Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie
szosowym konkurencje olimpijskie
eliminacje do OOM, I Puchar Śląska w kat.
Młodzieżowych
Mistrzostwa Śląska w jeździe dwójkami
na czas
XXIV Memoriał Antoniego Bazaniaka
Otwarte Długodystansowe Mistrzostwa
Śląska
Puchar Polski eliminacje do Olimpiady
Młodzieży p.n. "Szpada z Gwiazdką"

8 000,00

6 000,00

5 000,00
2 000,00
1 500,00
6 000,00

34

Gliwicki Klub Sportowy "Piast"
Gliwice

Międzynarodowy Turniej Szermierczy
o Puchar Radiostacji Gliwickiej z okazji
wybuchu II Wojny Światowej

6 000,00

35

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu
Śląskiego Katowice

Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie
ziemnym półfinał D

2 000,00

36

Miejski Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Jastrzębie Zdrój

IV Śląska Spartakiada Dzieci i Młodzieży
"Lato w Mieście"

2 000,00

37

Miejski Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Jastrzębie Zdrój

V Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna
"Baw się razem z TKKF"

2 000,00

38

Górnośląski Okręgowy Związek
Baseballu i Softballu Żory

39

Śląski Związek Akrobatyki
Sportowej Katowice

40

Śląski Związek Akrobatyki
Sportowej Katowice

41
42

43

44

45
46
47
48

49

Jastrzębski Klub tenisa Stołowego
Jastrzębie Zdrój
Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego
"Victoria" Racibórz
Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego
"Victoria" Racibórz
Wojewódzkie Stowarzyszenie
Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych "START"
Katowice
Gliwicki Uczniowski Klub
Sportowy "Carbo" Gliwice
Śląski Związek Hokeja na Lodzie
Katowice
Śląski Związek Hokeja na Lodzie
Katowice
Zapaśniczy Uczniowski Klub
Sportowy "GKS Katowice"
Katowice
Wiodący Ludowy Klub Sportowy
"Kmicic" Częstochowa

Młodzieżowy turniej w baseballu z okazji
XV - lecia Górnośląskiego Okręgowego
Związku Baseballu i Softballu
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w skokach na trampolinie
Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce
sportowej w skokach na trampolinie
i skokach na ścieżce
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa
Polski Juniorów w tenisie stołowym
Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
Międzynarodowe zawody pływackie
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu

8 000,00
2 000,00
5 000,00
8 000,00
1 000,00

5 000,00

Mistrzostwa Polski Juniorów w Goalball

3 000,00

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska
Kobiet w boksie

8 000,00

Turniej Barbórkowy w hokeju na lodzie

5 000,00

XIV Turniej Młodzików w hokeju na lodzie

5 000,00

IV Memoriał im. Jana Czaji

5 000,00

Finał Pucharu Polski w triathlonie

5 000,00
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50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
60

Aeroklub Częstochowski

Mistrzostwa Polski Modeli Latających
na uwięzi w kat. F2A, F2B, F2C, F2D
dla seniorów i juniorów
Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji
XVI-lecia UKS "HETMAN" Częstochowa

Uczniowski Klub Sportowy
"HETMAN" Częstochowa
Stowarzyszenie Lokalne
XIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskie Organizacji Sportowej
Salezjańskiej w Częstochowie
Częstochowa
Śląski Okręgowy Związek
XX Krajowy Turniej Juniorów i Młodzików
Badmintona Częstochowa
o Puchar Śląska
Jeździecki Klub Sportowy
"Kasztanka" przy Zespole Szkół
XVI Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół
Agrotechnicznych
w skokach przez przeszkody
i Ogólnokształcących Żywiec
Beskidzkie Zrzeszenie SportowoIX Międzynarodowy Integracyjny Turniej
Rehabilitacyjne "START" BielskoTenisa Stołowego
Biała
Klub Sportowy "Sprint" BielskoX Międzynarodowy Mityng
Biała
Lekkoatletyczny Beskidianathletic
Stowarzyszenie Integracyjne
V Ogólnopolskie Integracyjne Halowe
Eurobeskidy Łodygowice
Zawody Sportowe
Ludowy Klub Sportowy
XXXII Międzynarodowy Bieg V-ciu
"Myszków" Myszków
Stawów im. Zdzisława Burdy
Ludowy Klub Sportowy
XXXV Międzynarodowy Turniej
"Myszków" Myszków
Bokserski o "Czarne Diamenty" juniorów
Śląski Związek Piłki Nożnej
Wojewódzki Finał XVI Turnieju Piłki
Katowice
Nożnej im. Marka Wielgusa

5 000,00
1 500,00
8 000,00
2 000,00

5 000,00

5 000,00
10 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
6 000,00
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Uczniowski Klub Sportowy
Miejskiego Ośrodka Sportu
Młodzieżowego Bytom

XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki
Wodnej młodzików o "Puchar
Niepodległości"

4 000,00

62

Śląski Szkolny Związek Sportowy
Zarząd Wojewódzki Katowice

VII Gimnazjada w sportach halowych

30 000,00

63

Śląskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Katowice

XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin pod
Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego

20 000,00

RAZEM

375 000,00

Przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej
sportowo Województwa Śląskiego – dotyczy kadry Województwa Śląskiego- OBSZAR 2
l.p

1

nazwa podmiotu

tytuł zadania

Śląska Federacja Sportu Katowice

Przeprowadzenie badań diagnostycznych i
ogólnolekarskich dla młodzieży
uzdolnionej sportowo Województwa
Śląskiego – dotyczy kadry Województwa
Śląskiego

kwota dofinansowania

25 000,00

Wyłonienie organizatora wojewódzkiej kursokonferencji podsumowującej współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży w 2011 roku - OBSZAR 2
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l.p
1

Tytuł zadania

Nazwa podmiotu
Śląska Federacja
Katowice

Sportu

Kwota
dofinansowania

Organizacja wojewódzkiej kursokonferencji
podsumowującej współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży w 2011 roku

15 000,00

Razem

15 000,00

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą - OBSZAR 3
l.p

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

1

Wojewódzkie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Katowice

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym nad wodą

Kwota
dofinansowania
80 000,00

Prestiżowe imprezy sportowe w szczególny sposób promujące Województwo Śląskie OBSZAR 3
l.p

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

1

Silesia Pro Active Katowice

5 000,00

2

Śląski Związek Szermierczy
Katowice

Silesia Marathon 2011
Międzynarodowy Turniej Barbórkowy
o szablę Gen. Jerzego Ziętka w szabli
kobiet i mężczyzn
Mistrzostwa Świata Weteranów
w zapasach w stylu klasycznym
FIS Grand Prix w skokach narciarskich

15 000,00

3
4
5

Miejski Klub Zapaśniczy "Unia"
Racibórz
Śląsko-Beskidzki Związek
Narciarski Wisła
Śląski Związek Bokserski
Katowice

6

Śląski Związek Piłki Siatkowej
Katowice

7

Gliwicki Klub Sportowy "Piast"
Gliwice

8
9

Fundacja Kropla Życia im Agaty
Mróz-Olszewskiej Mysłowice
Klub Sportowy AZS AWF
Katowice

10

Aeroklub Częstochowski

11

Aeroklub Częstochowski

Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie
kobiet
Swatch FIVB World Tour 2011
Mysłowice Open Puchar Świata
w siatkówce plażowej
45 Międzynarodowy Turniej Szermierczy
o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał
Antoniego Franza

Kwota dofinansowania

5 000,00
5 000,00

15 000,00
15 000,00

5 000,00

III Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

15 000,00

IV Katowicki Festiwal Biegowy

5 000,00

Mistrzostwa Europy Modeli Latających
na uwięzi dla seniorów i juniorów w kat.
F2A, F2B, F2C, F2D
Szybowcowe Mistrzostwa Polski
w klasie otwartej
RAZEM

10 000,00
5 000,00
100 000,00

Organizacja i udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących
Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży – obszar 3
l.p

nazwa podmiotu

tytuł zadania

kwota dofinansowania
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1

Śląska Federacja Sportu Katowice

Organizacja i udział w Finałach
Mistrzostw Polski zawodników
reprezentujących Województwo Śląskie
oraz w Finałach Ogólnopolskich
Olimpiadach Młodzieży

300 000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w 2011
L.p

Nazwa podmiotu

Kwota dofinansowania

1

Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice

26 743,00

2

Śląski Okręgowy Związek Badmintona Częstochowa

22 852,00

3

Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Żory

28 390,00

4

Śląski Związek Biathlonu Chorzów

101 025,00

5

Śląski Związek Orientacji Sportowej Katowice

17 182,00

6

Śląski Związek Bokserski Katowice

49 351,00

7

Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice

29 071,00

8

Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice

62 284,00

9

Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice

41 234,00

10

Śląski Związek Hokeja na Trawie Siemianowice Śląskie

38 248,00

11

Śląski Związek Jeździecki Rybnik

26 238,00

12

Śląski Związek Judo Bytom

130 697,00

13

Śląski Związek Kajakowy Katowice

51 394,00

14

Śląski Związek Karate Katowice

25 689,00

15

Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Bytom

16

Śląski Związek Kolarski Katowice

63 736,00

17

Śląski Związek Koszykówki Katowice

67 383,00

18

Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Łaziska Górne

14 777,00

19

Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice

194 843,00

20

Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec

83 868,00

21

Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice

10 323,00

22

Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła

132 115,00

23

Uczniowski Klub Sportowy "48" Częstochowa

13 503,00

24

Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice

62 000,00

25

Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice

74 792,00

26

Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice

90 589,00

27

Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice

108 848,00

28

Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry

17 599,00

29

Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Bielsko-Biała

728,00

637,00
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30

Śląski Związek Rugby Bytom

13 907,00

31

Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych Bielsko-Biała

27 813,00

32

Śląski Okręgowy Związek Snowboardu Bielsko-Biała

35 715,00

33

Śląski Związek Szachowy Bytom

49 419,00

34

Śląski Okręgowy Związek Szermierczy Katowice

113 568,00

35

Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa

43 586,00

36

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa

37

Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice

47 075,00

38

Śląski Związek Tenisowy Zabrze

36 331,00

39

Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Siemianowice Śląskie

20 034,00

40

Śląski Związek Zapaśniczy Katowice

82 853,00

41

27 204,00

42

Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Katowice

380 000,00

43

Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd
Wojewódzki Katowice

315 000,00

44

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych "START" Katowice

119 000,00

45

Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice

457 000,00

46

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik

86 500,00

47

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii
Wychowania Fizycznego Katowice, Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza
Częstochowa, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy
Strzelectwa Sportowego Częstochowa, Klub Środowiskowy
Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice
Aeroklub Śląski Katowice, Aeroklub Polski -Aeroklub Gliwicki
Gliwice, Aeroklub Częstochowski Częstochowa, Aeroklub BielskoBialski Bielsko-Biała, Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu
Polskiego "Żar" im. Adama Dziurżyńskiego Międzybrodzie
Żywieckie

165 000,00

48

RAZEM

3 852,00

140 000,00
3 749 996,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach i nad wodą

49

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd
w Katowicach

160 000,00

50

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Częstochowa

150 000,00

51

Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Bielsko-Biała

150 000,00

52

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Beskidzka Szczyrk

378 000,00

53

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Jurajska Kroczyce

162 000,00
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RAZEM

1 000 000,00

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2011 roku

54

Śląska Federacja Sportu Katowice

700 000,00

Załącznik nr 10 do tabeli realizacji celów:
Dotacje udzielone na realizację zadań Województwa Śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na
zdania z dziedziny edukacji publicznej
Lp.

Nazwa Podmiotu

1.

Stowarzyszenie Ognisk
Muzycznych w Rybniku

Tytuł zadania

Wysokość dotacji

Warsztaty Muzyczne Doskonalenie Wykonstwa
Artystycznego
Fundacja "Betlehem Dom Chleba" XI Konkurs gawędziarski w gwarze
w Zabrzu
śląskiej "Jo wom godom"

2 400,00

3.

Fundacja Godne Życie w Dąbrowie
Górniczej

Stawiam na swój rozwój

8 000,00

4.

Fundacja Przyjaciół Edukacji i
Kultury "Tarnowicyt" w Tarnowskich
Górach

Gdzie słońce wschodzi i kędy
zapada - warsztaty z poezją
Czesława Miłosza

1 800,00

5.

Śląski Fundusz Stypendialny im.
Adama Graczyńskiego w
Katowicach

XXI Edycja Programu
Stypendialnego Śląskiego
Funduszu Stypendialnego im.
Adama Graczyńskiego

10 000,00

6.

Projekt Śląsk w Katowicach

Wielkie Zwycięstwo Powstańców
Śląskich

3 000,00

7.

Stowarzyszenie NZS 1980 w
Katowicach

Konkurs dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych "Państwo
stanu wyjatkowego". Polska 19811983"

3 000,00

8.

Związek Górnośląski w Katowicach

XIII Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy im. W. Korfantego

4 000,00

2.

3 000,00
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9.

10.

Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym w Chorzowie

Stowarzyszenie
Nauką w Przyszłość"
w Katowicach

"Z

Festiwal twórczości artystycznej
osób niewidomych i
niedowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością z terenu
województwa śląskiego

8 000,00

Warsztaty - objazdowe
laboratorium fizyka i chemia w
piaskownicy: badacz przyrody

4 000,00

11.

Śląski Fundusz Stypendialny
im. A. Graczyńskiego
w Katowicach

XXII edycji Programu
stypendialnego Śląskiego
Funduszu Stypendialnego
im. A. Graczyńskiego

9 000,00

12.

Stowarzyszenie "Fotobalans"
w Wodzisławiu Śląskim

Warsztaty historycno fotograficzne sposobem na
aktywizację społeczną
mieszkańców województwa
ślaskiego

3 000,00

13.

Związek Górnośląski
w Katowicach

VII Ogólopolskie Forum
Nauczycieli Regionalistów

2 500,00

14.

Parafia Ewangelicko - Augsburska
w Katowicach

Materiały dla animatora pracy z
młodzieżą

3 500,00

15.

Stowarzyszenie Folklorystyczne
"Silesianie"
w
Katowicach

Trojak 2011

3 600,00

16.

Fundacja "Godne życie" w
Dąbrowie Górniczej

Stawiam na lepsze jutro

7 000,00

17.

Fundacja Śląskiego Teatru Tańca
w Bytomiu

Bobrek Dance

4 000,00

18.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Odział Okręgowy w Częstochowie

Śladami poety Czesława Miłosza

3 200,00

Załącznik nr 11 do tabeli realizacji celów:
Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie promocji regionu:
Kampanie promocyjne marki „Śląskie” i inne działania promocyjne:
Realizując Strategię komunikacji marketingowej w zakresu atrakcyjności turystycznej
województwa Śląskiego w 2011r. miały miejsce następujące działania promocyjne:
w czerwcu 2011 r. w Saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Dreźnie
odbyła się prezentacja naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
kulturalnej, a w jej ramach wystawa: „Pejzaż śląskich kontrastów” przygotowana
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Szlaku Zabytków Techniki oraz
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koncert jazzowy Obara Silesia Project. Województwo Śląskie było reprezentowane
przez Wicemarszałek Aleksandrę Gajewskę - Przydrygę oraz Członka Zarządu Jerzego
Gorzelika, jak również
w czerwcu 2011 r. zorganizowano Industriadę – drugą edycję Święta Szlaku
Zabytków Techniki. Planowana jako impreza cykliczna Industriada objęła 34
zabytków województwa śląskiego w 24 miastach aglomeracji. W szeregu koncertów,
prezentacji, warsztatów i konkursów wzięło udział łącznie 53 tysiące osób
(w stosunku do 29 tysięcy w 2010 r. ). Znacznie większy niż w pierwszej edycji był
oddźwięk medialny i promocyjny imprezy. Obok kampanii w mediach regionalnych,
w mediach ogólnopolskich ukazało się niemal 1700 publikacji, zaś do współpracy
udało się zaprosić również Discovery Channel. Budżet II edycji zamknął się w kwocie
2,5 mln złotych.
Ponadto :
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach zainstalowano
ekspozycję promującą atrakcje turystyczne naszego regionu,
na drogach regionalnych ustawiono t.zw. „Witacze – Śląskie/ Energia pozytywna”,
zachęcające kierowców do odwiedzenia atrakcji turystycznych województwa
śląskiego.

Załącznik nr 12 do tabeli celów:
Imprezy targowe i wystawiennicze:
W 2011r. Województwo Śląskie uczestniczyło w następujących imprezach promocyjnych
poprzez organizacje i obsługę stoisk regionalnych na targach turystycznych zagranicą:
1.”Go-Regiontours” - Brno w styczniu
2.„Slovakiatour” - Bratysława w styczniu
3. „Tourissimo” - Strasbourg w lutym
4.”Salon des Vacances”- Bruksela w lutym
5.”Holiday World” - Praga w lutym
6.”Tourissima” w Lille w marcu
7.”ITB” w Berlinie w marcu
8.”Let's go on holidays” w Miskolcu w kwietniu
9..”Ukraine”w Kijowie w październiku
10.”Inwetex -C.I.S.-Travel” w St.Petersbourgu w październiku
11. „Sitv” w Colmar w listopadzie
12. WTM w Londynie w listopadzie
13. Tourismus Caravaning – w Lipsku w listopadzie
Region nasz miał swoje stoisko także na targach turystycznych krajowych:
w Katowicach (Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB”- marzec),
Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Gdańsku.
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Załącznik nr 13 do tabeli realizacji celów:
Przykładowe zadania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa oraz jakości nawierzchni
dróg wojewódzkich wykonanych w 2011 r. w województwie śląskim:
L.p.

Rodzaj działania

1.

Poprawa stanu
bezpieczeństwa

2.

Poprawa stanu
bezpieczeństwa

3.

Poprawa jakości
nawierzchni dróg
wojewódzkich

4.

Poprawa stanu
bezpieczeństwa

Krótka charakterystyka działania

Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż ciągów dróg wojewódzkich
na odcinkach wskazanych przez gminy
gmina
powiat
nr drogi
kwota (w tys. zł)
Czernichów
żywiecki
DW 948
405,0
Lyski
rybnicki
DW 923
214,0
Boronów
lubliniecki
DW 905
573,0
Popow
kłobucki
DW 491
1 022,0
Mstow
częstochowski
DW 786
690,0
Konopiska
częstochowski
DW 908
875,0
Łękawica
żywiecki
DW 946
1 226,0
Miedźno
kłobucki
DW 491
540,0
Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich celem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego
miejscowość
powiat
nr drogi
kwota (w tys. zł)
Żywiec
żywiecki
Budowa
15 930,0
północnego
obejścia Żywca
DW 946
Imielin
bieruńskoPrzebudowa DW
1 783,0
lędziński
934 w Imielinie
Ciągowice
zawierciański
Przebudowa #
560,0
DW 769 z ul. 1
Maja i Wolności
Kompleksowa naprawa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich
powiat
nr drogi/miejscowość
kwota (w tys. zł)
lubliniecki
907 Brusiek - Koszęcin
2 994,0
raciborski
935 Racibórz
2 646,0
raciborski
417 Pawłów
4 147,0
tarnogórski
908 Miasteczko Śląskie - Piasek
5 516,0
pszczyński
933 Brzeżce - Pawłowice
3 209,0
żywiecki
946 Oczków
2 762,0
Przebudowa obiektów inżynierskich położonych w ciągu dróg wojewódzkich
miejscowość
powiat
zakres zadania
kwota (w tys. zł)
Jajosty, Bojszowy, bieruńskoDW 931
696,0
Bojszowy Nowe,
lędziński
przebudowa
Jankowice
mostów: nad
potokiem
Młynkówka, nad
rz. Gostynia, nad
potokiem Młyński
Rów, nad rz.
Korzeniec, nad
potokiem Dokawa
Rększowice
częstochowski
DW 904
367,0
przebudowa
mostu nad ciekiem
Liskonopka
Kocierz
żywiecki
Przebudowa
750,0
Moszczanicki
obiektów
inżynierskich w
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Boronów

ciągu DW 781
Przebudowa
obiektu
mostowego w
ciągu DW 905

lubliniecki

1 052,0

Załącznik nr 14 do tabeli realizacji celów:
Nagrody Marszałka:

Uchwała

Kwota
15 000 zł

Artystyczna

15 000 zł

Za upowszechnianie kultury
Dla młodych twórców
Konserwacja zabytków
Nagroda im. Karola Miarki

Uchwała nr
2001/399/III/2010 Zarządu
Województwa Śląskiego
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

15 000 zł
10 000 zł
15 000 zł

Wydarzenie Muzealne Roku

40 000 zł

Złota Maska

12 000 zł

Załącznik nr 15 do tabeli realizacji celów:
Pozostałe nagrody:

Uchwała

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

Uchwała nr
2001/399/III/2010 Zarządu
Województwa Śląskiego
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorów „Musica Sacra”
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Kwota
10 000 zł
4 100 zł
4 000 zł
8 000 zł

Praca Roku
Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych

10 000 zł

Biennale Malarstwa "Bielska Jesień"

10 000 zł

Biennale Plakatu Polskiego

10 000 zł

Załącznik nr 16 do tabeli realizacji celów:
Remonty i inwestycje przeprowadzone w 2011 roku w
wojewódzkich instytucjach kultury

Rodzaj działania

Wydział

2 187 997,09

Teatr Śląski w Katowicach
Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza
magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i
turystycznych (RPO, priorytet IV, działanie 4.1)
Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Teatru Śląskiego
Remont podłogi Dużej Sceny Teatru Śląskiego
Remont pomieszczeń: magazynu przyscenicznego oraz perukarni
w Teatrze Śląskim
Zakup systemu odsłuchu indywidualnego dla osób
niedosłyszących i tłumaczenia symultanicznego
Zakup napędu do mostu proscenicznego

Kwota

działanie doraźne

2 068 002,94

IW

działanie doraźne
działanie doraźne

33 793,45
33 494,70

KL
KL

działanie doraźne

22 711,00

KL

działanie doraźne

9 595,00

KL

działanie doraźne

20 400,00

KL

Teatr Rozrywki w Chorzowie
Rozbudowa instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zespołu działanie doraźne
budynków Teatru

584 532,19
480 154,00

IW
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Wykonanie audytu energetycznego budynków Teatru Rozrywki
w Chorzowie
Zakup systemu zarządzania prezentacjami
Opera Śląska w Bytomiu
Konserwacja oświetlenia awaryjnego w budynku filharmonii
i teatru
Zabezpieczenie ppoż klatki schodowej budynku
administracyjnego
Zakup inteligentnego oświetlenia - reflektory sceniczne
Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz
z zapleczem Opery Śląskiej
Filharmonia Śląska w Katowicach
Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI, działanie
11.2)
Zakup instrumentów muzycznych
Zakup modułu demontowalnej estrady
Zakup systemu informatycznego do zarządzania instytucją
ROK Bielsko-Biała
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
ROK Częstochowa
Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych
Renowacja sceny w Sali kameralnej
Zakup telewizora HD
Zakup projektora HD
Zakup odtwarzacza blu-ray
Zakup komputera do obróbki i przesyłu obrazu HD
Zakup okablowania i urządzeń do obróbki i nadawania materiału
HD
Ars Cameralis
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera do grafiki
wraz z oprogramowaniem graficznym

działanie doraźne

39 999,99

KL

działanie doraźne

64 378,20

KL

2 438 244,48
działanie doraźne

19 592,84

KL

działanie doraźne

164 000,00

KL

działanie doraźne

149 651,64

KL

działanie doraźne

2 105 000,00

KL

5 751 255,76
działanie doraźne

5 551 255,76

IW

działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne

133 000,00
30 000,00
37 000,00

KL
KL
KL

15 000,00
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne

8 500,00
2 800,00
9 999,90
24 969,00
3 579,30
9 981,45

KL
KL
KL
KL
KL
KL

działanie doraźne

3 382,50

KL

16 000,00
działanie doraźne

16 000,00

KL

780 518,02
działanie doraźne

403 636,61

IW

działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne
działanie doraźne

30 000,00
227 451,60
44 759,12
74 670,69

KL
KL
KL
KL

873 667,72

IF "Silesia-Film" w Katowicach
Prace remontowe w budynku kina Światowid w Katowicach
Zakup projektorów cyfrowych - dla kin Janosik w Żywcu, Bałtyk
w Raciborzu
Zakup ekranu projekcyjnego Perlux dla kina Bałtyk Racibórz
Zakup sprzętu komputerowego

KL

63 212,15

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie
Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w
ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II
i III etap (POIiŚ, Priorytet XI, działanie 11.1)
Remont kotłowni głównej Zespołu
Zakup naczepy
Zakup instrumentów muzycznych
Doposażenie pracowni krawieckiej i pralni

15 000,00

działanie doraźne

60 000,00

KL

działanie doraźne

792 586,00

KL

działanie doraźne
działanie doraźne

13 700,00
7 381,72

KL
KL
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Biblioteka Śląska w Katowicach
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI, działanie
11.1)
Muzeum Śląskie w Katowicach
Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
(RPO, Priorytet VI, działanie 6.1)
Wymiana czujek ppoż i likwidacja starej centrali sygnalizacji
pożaru-kontynuacja
Zakup samochodu typu van do przewozu osób
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich w budynkach
Muzeum
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Zakup aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej oraz sprzętu
nagłaśniającego
Monitoring zewnętrzny budynków Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu
Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny"
Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjnoszkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie (RPO, Priorytet
IV, działanie 4.1)
Remonty i konserwacja obiektów skansenu (zręby budynków,
wymiana strzech i gontów, bieżąca konserwacja)
Muzeum Zamkowe
Remont głównego przyłącza energetycznego
Zakup osuszaczy, nawilżaczy, klimatyzatorów

261 790,08
działanie doraźne

Muzeum Górnictwa Węglowego
Zakup sprzętu komputerowego
Zakup oprogramowania do ewidencji eksponatów wraz
z zakupem serwera
Sporządzenie dokumentacji projektowej robót celem
zapobiegania zadymieniu lub usuwanie dymu z klatek
schodowych poprzez ich obudowanie i zamknięcie drzwiami
oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub
służące do usuwania dymu
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi
oraz częściowy remont stropów i gzymsów budynku MGW ul. 3
Maja 19

Razem

IW

6 190 006,73
działanie doraźne

6 089 257,13

IW

działanie doraźne

39 999,60

KL

działanie doraźne

60 750,00

KL

380 163,83
działanie doraźne

232 971,01

KL

działanie doraźne

115 000,00

KL

działanie doraźne

7 288,90

KL

działanie doraźne

24 903,92

KL

1 986 940,93
działanie doraźne

1 873 348,93

IW

działanie doraźne

113 592,00

KL

350 545,00
działanie doraźne
działanie doraźne

115 000,00
235 545,00

KL
KL

1 303 080,07

Muzeum w Bielsku-Białej
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie
dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej
i zadaszenie dziedzińca zamkowego
Remont Zamku Książąt Sułkowskich - kontynuacja
Odnowienie ekspozycji stałej Muzeum Techniki i Włókiennictwa
Zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu
Archeologii

261 790,08

działanie doraźne

255 000,00

IW

działanie doraźne
działanie doraźne

398 017,63
590 099,94

KL
KL

działanie doraźne

59 962,50

KL

173 916,43
działanie doraźne

35 916,43

KL

działanie doraźne

18 000,00

KL

działanie doraźne

62 000,00

KL

działanie doraźne

58 000,00

KL

23 356 870,48

118

VII RAPORT WSKAŹNIKOWY
Lata
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Jednostki miary

2000

2008

2009

2010

2011

Źródło danych

Wydział
odpowiedzialny

% zmiana
2000/2010
(2009)*

Tendencje
2000/2010

Charakter zmian

Wartość PKB dla kraju

mld zł

744 378

1 275 432

1 343 366

bd.

bd.

BDL

SP

180,5%

rosnąca

P

Wartość PKB dla województwa

mld zł

100 119

167 823

175 324

bd.

bd.

BDL

SP

175,1%

rosnąca

P

Wartość PKB per capita dla kraju

zł/os

19 458

33 462

35 210

bd.

bd.

BDL

SP

181,0%

rosnąca

P

Wartość PKB per capita dla województwa

zł/os

20 963

36 099

37 761

bd.

bd.

BDL

SP

180,1%

rosnąca

P

%

48,00

56,00

61,00

63,00

bd.

EUROSTAT

SP

127,1%

rosnąca

P

%

52,00

61,00

65,00

bd.

bd.

EUROSTAT

SP

125,0%

rosnąca

P

Udział wydatków na działalność badawczą i
rozwojową (B+R) jako % PKB województwa

%

0,46

0,36

0,55

bd.

bd. BDL (obl. wł.)

SP

119,6%

rosnąca

P

Średnia stopa inwestycji (%)
Saldo migracji

%
os.

19,6
-12 172

20,2
-7 157

20,2
-4 797

bd.
-4 938

bd. BDL (obl. wł.)
bd.
GUS

GR
SP

103,1%
40,6%

stała
zmienna

N
-

Udział wartości średniej PKB per capita w
Polsce do średniej PKB per capita w UE
Udział wartości średniej PKB per capita w
województwie do średniej PKB per capita w UE
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Lata
WSKAŹNIKI REZULTATU

Źródło danych

Jednostki miary
,

2008

2009

2010

2011

% zmiana
2000/2011
(2009, 2010)*

Tendencje
2000/2011

Charakter zmian

EN

104,3%

rosnąca do 2008,
malejąca 20092010

N

SCSI

260%

rosnąca

P

Wydział
odpowiedzialny

CEL STRATEGICZNY A1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
Liczba studentów na 10 tys. ludności

os/10000
ludności

375

414

403

391

bd.

BDL

ŚCSI
(Raport
539
monitoringowy
…)

Liczba e-usług dostępnych na regionalnych
platformach cyfrowych (SEKAP, EDU SILESIA,
SILESIA INFO)

szt.

bd.

bd

bd.

207

Liczba osób podnoszących swoje kwalifikacje
zawodowe w ramach studiów podyplomowych

os.

15420

12161

15117

15452

bd.

BDL

SP

100,2%

malejąca do 2008,
rosnąca 20092010

P

Liczba uczniów podejmujących naukę języka
obcego jako przedmiotu dodatkowego

os.

bd.

115 670

84 185

63 603

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

55,0%

malejąca

N

Szkoły podstawowe

os.

35 114
(2001)

27 677

21 154

18 414

bd.

BDL

SP

52,4%

malejąca

N

Gimnazja

os.

23 946
(2001)

70 427

51 517

33 747

bd.

BDL

SP

140,9%

malejąca

N

os.

1 139
(2002)

17 566

11 514

11 442

bd.

BDL

SP

1004,6%

malejąca od 2008
do 2010

N

Liczba bezrobotnych wśród osób w wieku 18-24

os.

83 667

22 133

35 195

35 895

34 457

BDL

SP

41,2%

malejąca

P

Liczba bezrobotnych w wieku 18-24 w grupie
ludności w wieku produkcyjnym

%

2,78

0,72

1,16

1,18

b.d.

BDL
(obl. wł.)

SP

42,4%

roznąca od 2008
do 2010

N

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 18-24

%

-

-

-

-

23,8

WUP
(obl. wł.)

WUP

-

-

-

Liczba bezrobotnych wśród osób w wieku
powyżej 55 roku życia

os.

4 844

12 216

16 335

19 613

22 470

BDL

SP

463,9%

rosnąca

N

Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 55 roku
życia w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

%

0,16

0,40

0,54

0,64

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

400,0%

rosnąca

N

Szkoły ponadgimnazjalne
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Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 55-64

%

-

-

-

-

8,2

Liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem

os.

7 114

12 095

18 126

20 778

22 193

Liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem
w grupie ludności w wieku produkcyjnym

%

0,24

0,40

0,60

0,70

bd.

WUP
(obl. wł.)

WUP

-

-

-

BDL

SP

312,0%

rosnąca

N

BDL
(obl. wł.)

SP

291,7%

rosnąca

N
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CEL STRATEGICZNY A2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w danym roku

MRR
Raport 2011

SP

61,7%

malejąca

N

36 607

BDL

SP

112,3%

rosnąca do 2010,
malejąca w 2011

N

435 084

427 023

BDL

SP

103,8%

rosnąca do 2010,
malejąca w 2011

N

13

23

19

KSSE

GR

79,2%

zmienna

P

-

GUS,
"Budżety
gospodarstw
domowych"

SP

125,0%

rosnąca

P

mln EUR

bd.

921

828

568

bd.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych sektora prywatnego w rejestrze
REGON w danym roku

szt.

bd.

32 601

39 370

45 825

Liczba podmiotów gospodarczych sektora
prywatnego wpisanych do rejestru REGON na
koniec roku

szt.

bd.

411 546

414 298

szt. (liczba
zezwoleń na
działałność w
KSSE)

bd.

24

Liczba inwestycji na obszarze KSSE

Odsetek gospodarstw domowych posiadających
komputer z dostępem do Internetu w tym z
dostępem szerokopasmowym

%

bd.

51,3

57,6

64,1
(41,7)

Odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp
do Internetu (zatrudniające powyżej 9 osób)

%

bd.

92,1

91,3

95,8

93,9

BDL

SP

102,0%

rosnąca do 2010,
malejąca w 2011

N

GWh

31 200

30 053

29 541

32 605

bd.

BDL

SP

104,5%

malejąca do 2009,
rosnaca w 2010

-

Energochłonność gospodarki (zużycie energii w
relacji do PKB)

%

23,06%

14,76%

13,38%

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

90,6%

malejąca

P

Udział energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w ogólnej produkcji energii (%
energii produkowanej w województwie)

%

bd.

0,77%

0,92%

4,66%

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

601,8%

rosnąca

P

Wielkość produkcji energii elektrycznej
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CEL STRATEGICZNY A3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
szt./1 mln.
mieszk.

bd.

bd.

59,0

50,3

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

85,1%

malejąca

N

Nakłady na działalność B+R ogółem

mln zł

bd.

609,2

956,5

848,8

bd.

BDL

SP

139,3%

zmienna

N

Nakłady na działalność B+R w sektorze
przedsiębiorstw

mln zł

bd.

226,4

490,0

248,5

bd.

BDL

SP

109,8%

zmienna

N

Liczba udzielonych patentów na 1 mln ludności

Liczba produktów markowych produkowanych
na obszarach rolniczych województwa śląskiego
(wartość kumulowana)

szt

0

86*

104

111

128

TW

TW

148,8%

rosnąca

P

Liczba gospodarstw realizujących programy
rolnośrodowiskowe

szt.

0

1 490

1 640

1 803

1 800

TW

TW

120,8%

rosnaca od 2008
do 2010, malejąca
w 2011

-

Wartość dodana brutto - udział rolnictwa,
przemysłu i budownictwa, usług

mln

bd.

178 103

188 100

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

105,6%

rosnąca

P

%

bd.

0,80

0,80

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

100,0%

rosnąca

P

%

bd.

51,4

51,3

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

99,8%

rosnąca

P

%

b.d.

47,8

47,9

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

100,3%

rosnąca

P

Wartość dodana brutto - rolnictwo
Wartość dodana brutto - przemysł i
budownictwo
Wartość dodana brutto - usługi
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CEL STRATEGICZNY B1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
Przeciętna długość trwania życia:
kobiet

77,2

78,9

79,1

79,7

bd.

GUS

SP

103,2%

rosnąca

P

69,6

70,9

71,0

71,6

bd.

GUS

SP

102,9%

rosnąca

P

os.

10,1

6,8

7,2

5,7

bd.

GUS

SP

56,4%

malejąca

P

os.

22815

21900

21769

21091

bd.

SP

92,4%

malejąca

P

os./100tys. os.

479,4

471,4

469,1

455,0

bd.

GUS
BDL
(obl. wł.)

SP

94,9%

malejąca

P

os.

10921

12317

12619

12566

bd.

GUS

SP

115,1%

rosnąca od 2000
do 2009, malejąca
w 2010

P

os./100tys. os.

229,5

265,1

271,9

271,1

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

118,1%

rosnąca

N

os.

bd.

27 879

26 986

25 963

bd.

SP

93,1%

malejąca

P

os./10 tys. os.
os.
os./10 tys. os.

bd.
bd.
bd.

291,5
34 736
94,1

287,7
42 531
114,8

281,9
45 064
121,2

bd.
bd.
bd.

SP
SP
SP

96,7%
129,7%
128,8%

malejąca
rosnąca
rosnąca

P
N
N

15 886

15 250

b.d.

bd.

bd.

SP

96,0%

malejąca

P

os./100tys.os.

327

328

b.d.

bd.

bd.

SP

100,3%

rosnąca

N

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw

%

bd.

60%

60,6%

63,60%

bd.

BDL

SP

106,0%

rosnąca

P

Liczba przestępstw

szt.

bd.

153 214

157 522

169 024

bd.

BDL

SP

110,3%

rosnąca

N

ubóstwo skrajne (minimum egzystencji)

%

bd.

4,6

4,7

4,4

4,8

ROPS

102%

zmienna

-

ubóstwo relatywne

%

bd.

17

14,2

14,0

12,3

ROPS

87%

malejąca

P

ubóstwo ustawowe

%

bd.

9,5

6,6

5,7

4,8

ROPS

73%

malejąca

P

minuty

bd.

7,13

7,00

7,00

7,04

ZD

99%

malejąca

P

lata

mężczyzn
Umieralność niemowląt na 1.000 urodzeń
żywych
Zgony z powodu chorób układu krążenia i
nowotworów
choroby układu krążenia

nowotwory

Liczba zachorowań na choroby układu krążenia,
nowotwory
choroby układu krążenia
- dzieci i młodzież 0-18 lat
choroby układu krążenia
- osoby powyżej 19 roku życia

nowotwory

os.

ŚUW,
"Choroby układu
krążenia w
Województwie Sląskim
w latach 2008-2010"

ŚUW,
"Nowotwory złośliwe w
województwie śląskim"

Odsetek osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa

Czas reakcji służb ratowniczych
w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców

BDL

ŚUW
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poza miastem
Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

minuty

bd.

12,00

12,21

13,00

13,00

Szkoły podstawowe

tys. os.

bd.

68,1

63,7

61,2

bd.

Gimnazja

tys. os.

bd.

59,3

56,2

54,0

Szkoły ponadgimnazjalne i policealne

tys. os.

bd.

bd.

bd.

6,8

ŚUW

GUS
bd.
"Oświata
i wychowanie"
bd.

ZD

108%

rosnąca

N

SP

90%

malejąca

-

SP

91%

malejąca

-

SP

-

-

-
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CEL STRATEGICZNY B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
SP

74,8%

malejąca od 2000
do 2009, rosnąca
w 2010

-

OS

0%

malejąca

N

OS

141%

zmienna

N

OS

65%

malejąca

-

OS

190%

zmienna

N

dm3/rok
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności

535 383

410 410

397 404

400 677

bd.

b.d.

2,10

2,00

0,00

bd.

GUS

Zmiana jakości wód powierzchniowych
uwzględniająca 5 klas czystości (udział %
poszczególnych klas jakości wód)
I klasa

%

Obliczenia własne
Wydziału OŚ na
podstawie "Informacji o
stanie środowiska" za
lata 2008-2010
opublikowane przez
WIOŚ Katowice.

II klasa

%

b.d.

12,50

21,40

17,60

bd.

III klasa

%

b.d.

4,16

4,00

2,70

bd.

IV klasa

%

b.d.

2,10

2,00

4,00

bd.

V klasa

%

b.d.

79,16

72,70

75,70

bd.

OS

96%

zmienna

N

województwo śląskie

%

bd.

bd.

bd.

15,00

bd.

SP

-

-

-

Aglomeracja Górnośląska

%

bd.

bd.

-14,00

16,00

bd.

SP

-

rosnąca w 2010

N

Aglomeracja Rybnicko -Jastrzębska

%

bd.

bd.

-10,00

10,00

SP

-

rosnąca w 2010

N

Miasto Bielsko-Biała

%

bd.

bd.

-8,00

-23,00

WIOŚ Katowice
"Raport o stanie
bd.
środowiska w
woj…."
bd.

SP

-

malejąca

P

Miasto Częstochowa

%

bd.

bd.

-12,00

-5,00

bd.

SP

-

malejąca

P

województwo śląskie

%

bd.

bd.

bd.

14,00

bd.

SP

-

-

-

Aglomeracja Górnośląska

%

bd.

bd.

-20,00

23,00

SP

-

rosnąca w 2010

N

Aglomeracja Rybnicko -Jastrzębska

%

bd.

bd.

-10,00

9,00

SP

-

rosnąca w 2010

N

Miasto Bielsko-Biała

%

bd.

bd.

34,00

-21,00

bd. WIOŚ Katowice
"Raport o stanie
bd.
środowiska w
woj…."
bd.

SP

-

malejąca w 2010

P

Miasto Częstochowa

%

bd.

bd.

-12,00

-5,00

bd.

SP

-

malejąca

P

t/r

34 388 438

42 672 053

37 908 857

43 390 320

bd.

BDL

SP

126,2%

zmienna

-

t/r

38 504

14 124

11 696

13 371

bd.

BDL

SP

34,7%

malejąca do 2009,
rosnąca w 2010

N

Procentowa zmiana emisji CO2
(w stosunku do roku poprzedniego)

Procentowa zmiana emisji pyłu zawieszonego (w
stosunku do roku poprzedniego)

Zanieczyszczenia gazowe z zakładów
szczególnie uciążliwych
Zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie
uciążliwych
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Odsetek zakładów przemysłowych
w województwie śląskim emitujących hałas
przekraczający poziom dopuszczalny (udział
zakładów przekraczających dopuszczalny
poziom w ogóle skontrolowanych - pomiar
punktowy komunikacji drogowej i kolejowej)

%

Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości
odpadów wytworzonych w ciągu roku
Powierzchnia gruntów zdegradowanych
poddanych rekultywacji lub rewitalizacji

bd.

GUS
"Ochrona
środowiska
2010"

SP

97%

malejąca

P

93,8

bd.

BDL

SP

103,5%

rosnąca

P

75

89

bd.

BDL

SP

29,9%

malejąca od 2000
do 2008, rosnąca
od 2009

P

0,80

1,40

bd.

OS

175%

rosnąca

P

OS

79%

malejąca

N

OS

141%

rosnąca

-

OS

93%

malejąca

P

OS

247%

rosnąca

N

bd.

46
(2007-2008)

46
(2007-2009)

44,8
(2007-2010)

%

bd.

90,6

93,3

ha

298

28

%

b.d.

-

Zmiany jakości wód podziemnych
uwzględniająca 5 klas czystości (udział %
poszczególnych klas jakości wód)
I klasa

Obliczenia własne
Wydziału OŚ na
podstawie "Informacji o
stanie środowiska" za
lata 2008-2010
opublikowane przez
WIOŚ Katowice.

II klasa

%

b.d.

-

34,50

27,30

bd.

III klasa

%

b.d.

35,80

44,80

50,40

bd.

IV klasa

%

b.d.

-

18,10

16,80

bd.

V klasa

%

b.d.

-

1,70

4,20

bd.

Powierzchnia form ochrony przyrody (ha)

ha

271 467,6

272 637,8

272 770,4

273 172,2

bd.

GUS

SP

100,6%

rosnąca

P

Powierzchnia lasów

ha

390 099,2

391 377,4

391 204,9

392 084,7

bd.

GUS

SP

100,5%

rosnąca

P
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CEL STRATEGICZNY B3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
Korzystający z instalacji wodno-kanalizacyjnej w
% ogółu ludności
Korzystający z wodociągu ogółem
Korzystający z wodociągu w miastach
Korzystający z wodociągu na wsi
Korzystający z kanalizacji ogółem
Korzystający z kanalizacji w miastach
Korzystający z kanalizacji na wsi
Ścieki przemysłowe i komunalne w % ścieków
wymagajacych oczyszczenia

% ludności
% ludności
% ludności
% ludności
% ludności
% ludności
%

88,71

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

93,3
97,0
79,7
68,4
80,8
23,5

93,3
97,1
80,1
68,6
81
24,4

93,3
97,1
80,3
69,1
81,4
25,4

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL

SP
SP
SP
SP
SP
SP

100,0%
100,1%
100,8%
101,0%
100,7%
108,1%

stała
stała
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

P
P
P
P

(2002)

85,03

86,51

86,41

bd.

BDL

SP

97,4%

-

-

b.d.

114

108

99

91

TZ

TZ

79,8%

malejąca

P

Czas podróży pasażerów transportu zbiorowego
pomiędzy głównymi ośrodkami w województwie
(analiza czasów przejazdu pociągami)
Katowice Częstochowa
Katowice- Bielsko Biała

minuty

minuty

b.d.

81

72

56

75

TZ

TZ

92,6%

b.d.

67

65

60

65

TZ

TZ

97,0%

b.d.

156

146

126

146

TZ

TZ

93,6%

b.d.

181

173

159

156

TZ

TZ

86,2%

malejąca

P

b.d.

111

91

101

98

TZ

TZ

88,3%

zmienna

P

minuty
Katowice -Rybnik
minuty
Częstochowa- Bielsko Biała
minuty
Częstochowa -Rybnik

malejąca od 2008
do 2010, rosnąca
w 2011
malejąca od 2008
do 2010, rosnąca
w 2011
malejąca od 2008
do 2010, rosnąca
w 2011

N

N

N

minuty
Bielsko - Biała- Rybnik
Saldo migracji na wsi

os.

1 950

3 777

4 656

4 953

bd.

GUS

SP

254,0%

rosnąca

-

Liczba nowo oddanych mieszkań do użytku

szt.

5 634

12 226

10 634

10 202

bd.

GUS

SP

181,1%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
od 2009

N

Powierzchnia mieszkania przypadająca na 1
osobę

m2/os.

22,6
(2002)

24,6

24,9

25,02

bd.

BDL

SP

110,7%

rosnąca

P

128

Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z
produkcji
Powierzchnia terenów zielonych w miastach
(parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej)

Powierzchnia gospodarstw ekologicznych

Liczba gospodarstw ekologicznych

ha

bd.

73

267

255

bd.

GUS

SP

349,3%

rosnąca od 2008
do 2009, malejąca
w 2010

-

ha

bd.

8 987,3

8 887,7

8 799,2

bd.

GUS

SP

97,9%

malejąca

N

bd.

GUS
"Rocznik
statsytyczny
rolnictwa"

SP

150,0%

rosnąca

P

bd.

GUS
"Rocznik
statsytyczny
rolnictwa"

SP

139,1%

rosnąca

P

ha

szt.

bd.

bd.

2 301,3

110

2 319,0

120

3 451,0

153
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Liczba domów, ośrodków kultury, klubów i
świetlic (instytucji kulturalnych o znaczeniu
lokalnym)

szt.

Liczba imprez w domach, osrodkach kultury,
klubach i świetlicach (kulturalne o znaczeniu
lokalnym)

394
(2007)

bd.

387

bd.

bd.

BDL

SP

98,2%

malejąca

N

10 106
(2007)

bd.

22 284

bd.

bd.

BDL

SP

220,5%

rosnąca

P

Liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania

szt.

bd.

227

241

243

bd.

GUS
"Turystyka"

SP

107,0%

rosnąca

P

Liczba turystów zagranicznych korzystających z
turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania

os.

164 742

259 506

236 482

252 591

bd.

BDL

SP

153,3%

zmienna

P

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w
turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania

%

bd.

36,5

34,5

33,0

bd.

GUS
"Turystyka"

SP

90,4%

malejąca

N

CEL STRATEGICZNY C1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
Wskaźnik urbanizacji

%

79,1

78,2

78,1

77,9

bd.

BDL

SP

98,5%

malejąca

-

Średni dobowy ruch na drogach krajowych w
regionie

P/dobę

bd.

13 579
(2005 r.)

bd.

18 300

bd.

Badanie na
zlecenie WSL

KT

134,8%

rosnąca

-

Średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w
regionie

P/dobę

bd.

4 185
(2005 r.)

bd.

4 895

bd.

Badanie na
zlecenie WSL

KT

117,0%

rosnąca

-

Liczba międzynarodowych wystaw w
województwie

szt.

bd.

13

27

20

24

BDL

SP

184,62%

zmienna

P

Liczba wystaw za granicą

szt.

bd.

15

9

12

10

BDL

SP

66,67%

zmienna

N
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CEL STRATEGICZNY C2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
Wielkość PKB per capita w subregionach

GUS

północny

zł

16 920

28 314

29 026

bd.

bd.

BDL

SP

171,5%

rosnąca

P

środkowy

zł

22 600

39 208

41 344

bd.

bd.

BDL
(obl. wł.)

SP

182,9%

rosnąca

P

N

zachodni

zł

17 626

32 572

32 137

bd.

bd.

BDL

SP

182,3%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
w 2009

południowy

zł

20 332

32 842

35 056

bd.

bd.

BDL

SP

172,4%

rosnąca

P

%

12,90

6,90

9,40

10,00

10,10

BDL

SP

78,3%

rosnąca

N

SP

107%

rosnąca

P

Stopa bezrobocia w wojewóztwie
Wizerunek województwa - pozytywne
postrzeganie (bardzo dobre lub raczej dobre)
regionu przez jego mieszkańców

Badanie
ankietowe

bd.

bd.

82

88

Badanie
bd. ankietowe na
zlecenie WŚL
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CEL STRATEGICZNY C3: Silny ośrodek nauki i kultury
Liczba międzynarodowych projektów
kulturalnych zrealizowanych przez wojewódzkie
instytucje kultury na terenie województwa

Wydatki mieszkańców na kulturę i rekreację

Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji
muzycznych

Liczba studentów spoza obszaru województwa, a
także studentów zagranicznych

Liczba absolwentów szkół wyższych z podziałem
na kierunki

szt.

PLN

os.

os.

os.

bd.

44,23

1 231 905

14

71,05

1 526 188

24

80,45

1 659 886

bd.

bd.

bd.

29 429

44 684

43 637

26

83,9

1 415 947

33

bd.

bd.

BDL

SP

235,7%

rosnąca

P

GUS,
"Budżety
gospodarstw
domowych"

SP

189,7%

rosnąca

P

SP

114,9%

rosnąca od 2000
do 2009, malejąca
w 2010

N

EN

-

-

-

EN

165,8%

zmienna

P

P

BDL

16 145 spoza
obszaru
województwa/
bd.
uczelnie wyższe
678
zagranicznych

48 783

bd.

BDL

11 665

11 763

13 541

bd.

BDL

EN

78,7%

malejąca od 2000
do 2008, rosnąca
od 2009

ekonomia i administracja

os.

17 206
(2002 r.)

pedagogiczne

os.

4584

7 291

6 413

7 119

bd.

BDL

EN

155,3%

zmienna

P

inżynieryjno - techniczne

os.

2487
(2002 r.)

2 530

2 482

2 917

bd.

BDL

EN

117,3%

zmienna

P

społeczne

os.

2564

5 093

4 850

5 373

bd.

BDL

EN

209,6%

zmienna

P

produkcja i przetwórstwo

os.

745
(2002 r.)

2 660

2 694

2 943

bd.

BDL

EN

395,0%

rosnąca

P

humanistyczne

os.

2594

3 633

3 540

4 070

bd.

BDL

EN

156,9%

zmienna

P

medyczne

os.

789

3 009

3 104

3 883

bd.

BDL

EN

492,1%

rosnąca

P

informatyczne

os.

600
(2001 r.)

2 149

2 001

1 909

bd.

BDL

EN

318,2%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
od 2009

N

architektura i budownictwo

os.

110

844

951

982

bd.

BDL

EN

892,7%

rosnąca

P

prawne

os.

636

467

451

488

bd.

BDL

EN

76,7%

zmienna

P
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85,2%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
od 2009

N

N

os.

630
(2001 r.)

fizyczne

os.

652
(2002 r.)

766

723

682

bd.

BDL

EN

104,6%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
od 2009

biologiczne

os.

204
(2002 r.)

733

626

763

bd.

BDL

EN

374,0%

zmienna

P

artystyczne

os.

228

478

592

666

bd.

BDL

EN

292,1%

rosnąca

P

usługi transportowe

os.

268

232

246

bd.

BDL

EN

198,4%

zmienna

P

matematyczno- statystyczne

os.

381

328

358

bd.

BDL

EN

116,6%

zmienna

P

ochrona środowiska

124
(2001 r.)
307
(2002 r.)

678

542

537

bd.

BDL

EN

dziennikarstwo i informacja

os.

120
(2002 r.)

usługi dla ludności
Wydatki gmin i miast na prawach powiatu na
ochronę zabytków i opiekę nad zabytakmi

os.

380

1 670

1 981

2 035

bd.

BDL

EN

535,5%

rosnąca od 2000
do 2008, malejąca
od 2009
rosnąca

mln zł

9,2

17,2

31,5

32,9

bd.

BDL

SP

357,6%

rosnąca

369

364

271

bd.

BDL

EN

225,8%

N
P
P

*zmiana obliczona jest dla okresów brzegowych podanych dla danego zjawiska'
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Podsumowanie
W ramach podsumowania dokonano oceny realizacji celów strategicznych ustalonych
w Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2020”. Cele te mają przybliżyć do osiągnięcia
zakładanej wizji. Podczas opracowania niniejszego dokumentu korzystano m.in. z wyników
badań wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jak
również z publicznej statystyki.
Określona wizja rozwoju regionu zakłada, że Województwo Śląskie w 2020 roku będzie
regionem zapewniającym dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej
i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju
Europy. Oceniając realizację strategii należy spojrzeć na zachodzące w regionie procesy,
biorąc pod uwagę ich wpływ na realizację wyznaczonych w dokumencie celów.
WYSOKI POZIOM WYSZKTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI MIESZKAŃCÓW
TENDENCJA POZYTYWNA
Znaczny wzrost liczby e-usług dostępnych na
regionalnej platformie cyfrowej
Wzrost liczby osób podnoszących swoje kwalifikacje
zawodowe w ramach studiów podyplomowych
Wzrost liczby absolwentów szkół wyższych
Spadek liczby bezrobotnych wśród osób w wieku 1824

TENDENCJA NEGATYWNA
Malejąca liczba studentów
Malejąca liczba uczniów podejmujących naukę języka
obcego jako przedmiotu dodatkowego
Wzrost liczby bezrobotnych wśród osób w wieku
powyżej 55 roku życia
Wzrost
liczby
bezrobotnych
z
wyższym
wykształceniem
Malejąca liczba absolwentów szkół wyższych
z podziałem na kierunki - dziennikarstwo i informacja,
fizyczne, ochrona środowiska, informatyczne

Ważnym elementem rozwoju województwa jest podnoszenie poziomu wykształcenia jego
mieszkańców, dlatego niepokojący jest fakt zmniejszenia zainteresowania dodatkowymi
zajęciami wśród młodzieży w zakresie języków obcych, malejącej liczby studentów oraz
uczestników szkoleń organizowanych przez Urzędy Pracy. Powodem powyższego może być
fakt obecnego niżu demograficznego, który może utrudnić jednoznaczną interpretację
uzyskanych danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na spadek popularności kierunków
fizycznych, ochrony środowiska i niektórych technicznych, co może mieć negatywny wpływ
na rozwój gospodarki w przyszłości. Mniejsze zainteresowanie kontynuacją kształcenia na
uczelniach wyższych, może mieć bezpośrednie powiązanie ze spadkiem ilości osób
w przedziale wiekowym 18-24, rejestrujących się jako osoby bezrobotne w urzędach pracy.
Taki stan rzeczy może sugerować również, że coraz więcej młodych ludzi szuka zatrudnienia,
zamiast kontynuować naukę. Nie bez znaczenia jest też fakt niskiego poziomu zdawalności
egzaminu maturalnego wśród uczniów szkół dla dorosłych, bez którego podnoszenie
kwalifikacji wśród tych osób na uczelniach wyższych nie jest możliwe.
Niepokojący jest fakt wzrastającej liczby bezrobotnych po 55 roku życia. Osoby w wieku 50+
nie są kluczowymi adresatami ofert kierowanych przez podstawowe służby zatrudnienia oraz
prywatne agencje. Bezrobotni z tej grupy wiekowej nie są również częstymi uczestnikami
programów aktywizacji zarówno ze środków Funduszu Pracy jak i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Pomimo licznych projektów dedykowanych specjalnie tej grupie wiekowej na
problem należy spojrzeć z perspektywy regionu o najwyższych w kraju wskaźnikach
obciążenia demograficznego. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem wynosi
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tu 14,3% co jest wartością wyższą od średniej krajowej. Co ważniejsze, w latach 2000 – 2010
proces starzenia w wojewódzkie śląskim zachodził najszybciej w kraju. W tym okresie udział
osób w wieku 65+ wzrósł o 24,3%, co stanowi wartość ponad dwukrotnie większą niż średnia
krajowa. Dodatkowym zagrożeniem jest niski udział osób w wieku 50+ w kształceniu
ustawicznym. Wydaje się, że podstawową (często jedyną) możliwością kształcenia dla osób
starszych w wieku poprodukcyjnym jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jednak dostępność
UTW jest niewystarczająca, a dostęp do niej utrudniony przestrzennie1.
W kwestiach edukacji w województwie śląskim należy zwrócić uwagę na kształcenie
zawodowe. Analizując ilość, rozmieszczenie oraz zakres działania ośrodków kształcenia
zawodowego należy stwierdzić że są to jednostki mało wyspecjalizowane, które przez
rozproszenie dysponują ograniczoną bazą dydaktyczną. Należy więc podjąć działania
zmierzające do powstawania silnych, wysoko wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia
praktycznego, które w zakresie danego kierunku czy specjalizacji kształciłyby uczniów
z kilku sąsiednich miejscowości. Ponadto szkoły zawodowe nie spełniają należycie swojej
roli, przyczyniają się do niepowodzenia swoich absolwentów na rynku pracy. Zwiększenie
konkurencji między szkołami i powszechna informacja o szansach na zdanie egzaminu czy
znalezienie zatrudnienia absolwentów powinny stać się kluczowymi czynnikami
decydującymi o funkcjonowaniu najlepszych jednostek. Ponadto wsparcia wymaga rozwój
nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie nowych technologii czy kontakt z praktyką
biznesową. Należy również kontynuować zadania związane z dofinansowywaniem
infrastruktury edukacyjnej (remonty obiektów, zakup wyposażenia i środków
dydaktycznych). W przypadku szkół ogólnokształcących dla dorosłych zauważa się niski
udział kobiet w liczbie uczniów w wieku powyżej 25 lat, stąd konieczne są działania mające
na celu wsparcie kobiet w efektywnym łączeniu ról rodzinnych i edukacyjnych. Ważnym
zagadnieniem jest również potrzeba prowadzenia kampanii edukacyjnej, obejmującej swym
zakresem podnoszenie świadomości znaczenia potrzeby ciągłego podnoszenia swoich
kwalifikacji, szczególnie wśród osób mniej wykształconych i osób starszych. Należy wspierać
kompetencje miękkie, które wpływają na motywację do pracy i zaangażowanie2.
W kwestiach dotyczących zmniejszenia stopy bezrobocia w regionie konieczne jest
kontynuowanie realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, którego celem jest podniesienie
jakości świadczonych usług na rzecz klientów urzędów pracy, poprzez doskonalenie
kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia. Należy także
wspierać inicjatywy typu Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji, oraz inne
formy promowania potencjału intelektualnego i edukacyjnego regionu.
Działania Zarządu związane z realizacją projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Systemu
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2
zmierzają w kierunku szybszej i sprawniejszej obsługi klienta (nie tylko instytucji
publicznych) za sprawą poszerzenia gamy dostępnych w regionie e-usług oraz rozwój
społeczeństwa informacyjnego. Wspomniany projekt jest bezpośrednio powiązany ze
zwiększeniem zakresu oraz poprawą usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
na działającej Platformie e-Usług Publicznych (PeUP). W 2011 roku prowadzono prace
związane z:
Raport z badania pt. „Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych”, badanie
wykonano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2
Raport z badania pt. „Rynek pracy województwa śląskiego – identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu
edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy”, badanie wykonano na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1
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- z rozbudowom platformy SEKAP,
- przeszkoleniem pracowników z nowych funkcjonalności SEKAP,
- udostępnieniem centralnej platformy e-learningowej
- kursami związanymi z tematem e-administracji,
- marketingiem społecznym zagadnień SI mających na celu podniesienie świadomości
istnienia opisywanych e-usług,
- prowadzeniem działań promocyjnych, mających na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat
portalu SEKAP oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.
KZK GOP korzystając ze środków RPO WSL prowadzi prace związane z projektem Śląskiej
Karty Usług Publicznych, który ma na celu wdrożenie informatycznego systemu
ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego
zarządzanie administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie
zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi
świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji pozwalającym
na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi
zachodzących. Projekt związany jest z wprowadzeniem systemu płatności elektronicznych
w jednostkach sektora publicznego. Karta ŚKUP będzie umożliwiała skorzystanie między
innymi z następujących usług: kultury, rekreacyjno-sportowych, bibliotecznych, parkowania
i komunikacyjnych w subregionie środkowym województwa śląskiego. Projekt realizowany
jest na terenie wszystkich gmin należących do Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz na terenie miast Tychy i Jaworzno3.
Zwiększa się dostępność do e-usług w województwie, a mieszkańcy regionu mają możliwość
korzystania z nich nie tylko za pomocą łączy szerokopasmowych we własnych
gospodarstwach domowych, których wzrost odnotowuje się w badaniach statystycznych, ale
również za pomocą publicznych punktów dostępu do informacji (PIAP-ów). W 2011 roku
zainstalowano na terenie województwa śląskiego 26 infokiosków - wewnętrznych punktów
dostępu do Internetu 26 hot-spotów, czyli zewnętrznych, otwartych punktów dostępu do
Internetu.
ROZWINIETA INFRASTRUKTURA NOWEJ GOSPODARKI,
INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
TENDENCJA POZYTYWNA
Wzrost liczby produktów markowych
produkowanych na obszarach rolniczych
województwa śląskiego
Wzrost wartości dodanej brutto udziału rolnictwa,
przemysłu i budownictwa, usług
Spadek energochłonności gospodarczej
Wzrost odsetka osób posiadających dostęp do łączy
szerokopasmowych (odsetek gospodarstw
domowych)

TENDENCJA NEGATYWNA
Zmniejszenie tempa napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych
Spadek liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych
Spadek udzielanych patentów
Zmniejszenie nakładów wewnętrznych na działalność
B+R ogółem i w sektorze przedsiębiorstw (20092010)

Kolejnym z założeń strategicznego rozwoju jest stworzenie regionu o nowoczesnej
i zaawansowanej technologicznie gospodarce. Niepokojący jest fakt zmniejszenia ilości
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmniejszenia nakładów wewnętrznych
na działalność B+R, zmniejszenie ilości osób prowadzących działalność gospodarczą oraz
spadek liczby udzielanych patentów. Dalsze pogłębianie się tendencji negatywnych może
3

Informacja zawarta na stronie www.slaskie.pl.
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w przyszłości doprowadzić do zahamowania rozwoju gospodarczego oraz wzrostu bezrobocia
w regionie. Należy jednak wspomnieć, że oferta infrastruktury przedsiębiorczości
technologicznej w regionie należy do najlepiej rozwiniętych w kraju i rozwija się
dynamicznie m.in. dzięki stymulowaniu środkami finansowymi płynącymi z Unii
Europejskiej4.
Przeprowadzone badanie społeczne wśród liderów gospodarczych wykazało, że zmniejsza się
w województwie ilość fachowców z branż: przemysłowej, budownictwa, handlowej i
naprawy pojazdów. Zdaniem liderów kandydaci do pracy nie posiadają kompetencji
kluczowych na rynku pracy. Braki dotyczą w szczególności znajomości języków obcych oraz
obsługi maszyn specjalistycznych. W tym celu firmy biorące udział w badaniu chętnie
realizują działania mające na celu podniesienie kwalifikacji potencjalnych przyszłych
pracowników, zachęcających ich do podjęcia zatrudnienia w ich zakładzie pracy5.
Jednym z priorytetowych zadań stojącym przed województwem jest wsparcie inicjatyw,
mających na celu rozwój lokalnego biznesu, przyciąganie inwestycji z zewnątrz (z innych
województw, a także z zagranicy) oraz tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju firm.
Szczególnie zagadnienie to powinno dotyczyć powiatów charakteryzujących się
najtrudniejszą sytuacją na rynku pracy (tj. powiatu myszkowskiego, częstochowskiego
i zawierciańskiego). Należy kontynuować projekty unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Badania i rozwój
technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość) oraz w ramach Programu Operacyjny
Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki) wspierające rozwój gospodarki
w regionie. Należy podjąć prace w kierunku zabezpieczenia zaplecza kadrowego, poprzez
dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb pracodawców6.
Kolejnym ważnym elementem jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej. W tym celu,
należy dążyć do eliminowania obszarów charakteryzujących się deficytem infrastruktury
informatycznej i telekomunikacyjnej, jak również dążyć do poprawy już istniejącej sieci. Do
głównych typów działań należy zaliczyć m.in. wspieranie działań związanych z rozbudową
sieci teleinformatycznych, likwidację „białych plam” w dostępie do Internetu, zwiększenie
poziomu rozwoju systemów informatycznych oraz wspieranie firm sektora ICT świadczących
usługi w zakresie infrastruktury sieci teleinformatycznych.7
Ważnym elementem rozwoju gospodarczego regionu jest również wsparcie procesu tworzenia
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej TRITIA na obszarze czeskopolsko-słowackim. Celem głównym wspólnej strategii współpracy transgranicznej jest
intensyfikacja współpracy polsko-czesko -słowackiej oraz zacieśnienie kontaktów pomiędzy
przedstawicielami administracji tych regionów, w celu trwałego rozwoju obszaru
przygranicznego.
Jednym z elementów rozwoju gospodarczego regionu jest rozwój rolnictwa. Zadowalający
jest fakt tendencji wzrostowej liczby produktów markowych produkowanych na obszarach
Informacja zawarta w raporcie na stronie www.strategicznezmiany.slaskie.pl – badania zakres 1.
Raport z badania pt. „Rynek pracy województwa śląskiego – identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu
edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy”, badanie wykonano na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
6
Raport z badania pt. „Rynek pracy województwa śląskiego – identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu
edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy”, badanie wykonano na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
7
Informacja z Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
4
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rolniczych oraz wzrost wartości dodanej brutto udziału rolnictwa mimo, że teren
województwa śląskiego nie charakteryzuje się rolniczym charakterem.
Należy kontynuować działania w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich oraz
promowania rolnictwa ekologicznego, gdyż to stanowi o jakości życia i atrakcyjności tych
obszarów. Należy również prowadzić prace związane ze wzrostem produktywności
gospodarstw poprzez upowszechnianie systemu odmian zalecanych w rolnictwie.

ZDROWY I BEZPIECZNY MIESZKANIEC WOJEWÓDZTWA
TENDENCJA POZYTYWNA

TENDENCJA NEGATYWNA

Spadek liczby zachorowań na choroby układu krążenia
wśród osób w wieku 0-18
Wydłużenie przeciętnej długości trwania życia kobiet
i mężczyzn
Obniżenie poziomu umieralności niemowląt na 1.000
urodzeń żywych
Zmniejszenie liczby zgonów, w tym zgonów
z powodu chorób układu krążenia i nowotworów
Wzrost
wskaźnika
wykrywalności
sprawców
przestępstw
Obniżenie odsetka osób żyjących poniżej poziomu
ubóstwa (relatywnego i ustawowego)
Skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych w mieście

Zwiększenie liczby zachorowań na choroby układu
krążenia osób powyżej 19 r.ż.
Wzrost odsetka osób żyjących poniżej minimum
egzystencjalnego
Wzrost liczby przestępstw

W regionie obserwuje się wydłużenie przeciętnej długości trwania życia mieszkańców, przy
jednoczesnym spadku liczby zgonów i poziomu umieralności niemowląt. Tendencją
pozytywną jest również spadek liczby zachorowań na choroby układu krążenia wśród osób do
18 roku życia.
Mimo prowadzonych kampanii prozdrowotnych nadal istnieje potrzeba promowania zdrowia,
szczególnie jednej z jego form, jaką jest aktywny tryb życia. Szczególną uwagę należy
zwrócić na osoby starsze, ponieważ mała część oferty placówek sportowo-rekreacyjnych jest
dostosowana do ich potrzeb. Należy wziąć pod uwagę formę dofinansowania uczestnictwa
osób starszych w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bowiem brak środków finansowych
często wskazywany jest przez tę grupę społeczną jako bariera uczestnictwa. Można również
rozważyć organizację zajęć dla osób starszych z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.
Niezbędna również jest kontynuacja działań mających na celu poprawę sytuacji finansowych
placówek leczniczych, co jest niezbędne do podniesienia jakości świadczonych usług
zdrowotnych w regionie oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców.
Alarmujące są dane dotyczące wzrostu liczby osób żyjących poniżej minimum
egzystencjonalnego, czyli nieposiadających środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych. Wzrost wskazanej wyżej tendencji negatywnej, może mieć wpływ na wzrost
przestępczości w regionie. Należy więc podjąć działania w celu szerszego objęcia tej grupy
społeczeństwa programami opieki społecznej. Należy również podjąć działania mające
na celu pomoc osobom najuboższym w znalezieniu pracy lub podniesienia kwalifikacji
zawodowych.
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Kolejnym obszarem analizy było bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Zadowalający jest
fakt zwiększenia się wartości wskaźnika wykrywalności przestępstw, ale zwiększa się
równocześnie wartość bezwzględna przestępstw. Szczególnie niekorzystna sytuacja rysuje się
w Katowicach. Jednym z działań podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
było podejmowanie projektów rewitalizacyjnych w starych dzielnicach Katowic oraz
przebudowa zasadniczego centrum miasta wokół Spodka. W regionie wciąż jednak istnieją
duże miasta borykające się z problemem zniszczonej infrastruktury komunalnej, degradacji
śródmieść i zdegradowanych terenów przemysłowych. Małe miasta oraz gminy wiejskie
w dużej części upatrują problemów w degradacji ścisłego centrum miasta, budynków
użyteczności publicznej, dewastacji terenów zielonych oraz zachwianiu ładu przestrzennego.
Próba inwentaryzacji terenów zdegradowanych w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji
(LPR) nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, Brakuje danych w samych dokumentach,
a niektóre gminy nie dysponują dokładnymi informacjami dotyczącymi struktury
własnościowej, powierzchni, przeznaczenia i innych cech terenów rewitalizowanych.
W związku z faktem, iż skala potrzeb w zakresie rewitalizacji znacznie przekracza
możliwości finansowania jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego,
konieczne jest zaangażowanie środków unijnych, państwowych jak również sektora
prywatnego. Budżet gminy powinien finansować działania, które stymulują do dalszych
zmian, ułatwiają i zachęcają inwestorów do dalszego angażowania się w procesy rewitalizacji.
Rolą władz jest zarówno inicjowanie przekształceń poprzez przygotowanie odpowiednich
opracowań, analiz oraz ustawodawstwa, które zapewni sprawny proces wydawania decyzji
administracyjnych, jak również realizacja inwestycji miejskich z zakresu infrastruktury
zwłaszcza drogowej oraz zachęcanie sektora prywatnego do inwestowania (zwolnienia
z podatku, pożyczki, dofinansowanie remontów)8.
Analizując tendencje w regionie w zakresie bezpieczeństwa należy również zwrócić uwagę
na czas reakcji służb ratowniczych. Odnotowano skrócenie czasu reakcji w mieście, natomiast
na wsi w porównaniu do roku ubiegłego nie nastąpiła żadna zmiana. Należy kontynuować
zadania związane z dofinansowaniem zakupów wyposażenia służb ratowniczych oraz
przeprowadzaniem kontroli problemowych.
WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
TENDENCJA POZYTYWNA
Zmniejszenie odsetka zakładów przemysłowych
w województwie śląskim emitujących hałas
przekraczający poziom dopuszczalny
Zwiększenie udziału odpadów poddanych odzyskowi
w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku
Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w ogólnej produkcji energii (% energii
produkowanej w województwie)
Zwiększenie powierzchni gruntów zdegradowanych
poddanych rekultywacji lub rewitalizacji
Zwiększenie powierzchni lasów
Zwiększenie powierzchni form ochrony przyrody

TENDENCJA NEGATYWNA
Wzrost emisji pyłu zawieszonego w województwie
(w aglomeracjach Górnośląskiej i RybnickoJastrzębskiej)
Zwiększenie poziomu zanieczyszczenia pyłowego
pochodzącego z zakładów szczególnie uciążliwych
Wzrost emisji CO2 w Województwie
(w aglomeracjach Górnośląskiej i RybnickoJastrzębskiej)
Pogarszająca się jakość wód podziemnych
i powierzchniowych

Raport z badania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania
podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim” - badanie wykonano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego
8
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W regionie zaobserwowano wzrost emisji pyłu zawieszonego. Zjawisko to jest szczególnie
zauważalne w aglomeracjach Górnośląskiej i Rybnicko-Jastrzębskiej9. Niepokojący jest
również fakt zwiększenia poziomu zanieczyszczenia pyłowego pochodzącego z zakładów
szczególnie uciążliwych. Jednym z działań podjętych w celu poprawy jakości powietrza
są zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego priorytet V Środowisko, związane z Czystym powietrzem i odnawialnymi źródłami
energii oraz Dziedzictwem przyrodniczym. W zakresie ochrony powietrza należy zwrócić
uwagę na prowadzenie spójnej polityki obejmującej planowanie przestrzenne i energetyczne
oraz gospodarkę paliwami10.
Tendencją pozytywną występującą w regionie jest zwiększanie się udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii. Jednak aby spełnić wymogi
Unii Europejskiej dotyczące udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji to poziom ten
jak i tempo wzrostu są bardzo niskie. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na
potrzebę realizacji inwestycji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE)
i promowanie ekologicznych nośników energii, takich jak np. biomasa (produkty pochodzenia
roślinnego stanowiące efekt działalności wytwórczej w rolnictwie i leśnictwie) czy biogaz
(pochodzenia rolniczego, z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów). Województwo
śląskie generalnie nie posiada dobrych warunków wiatrowych, ma niezbyt dobre warunki
nasłonecznienia oraz słaby potencjał dla wykorzystania energii spadku wód. Nie stanowi to
jednak przeszkody dla rozwoju systemów rozproszonych w niektórych miejscowościach,
osiedlach czy budynkach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre typy OZE mają
znaczenie wyłącznie lokalne lub punktowe, przez co ich wpływ na zwiększenie produkcji
energii województwa śląskiego jest marginalny, ale w skali lokalnej mogą one
z powodzeniem pełnić funkcję ekonomicznie uzasadnionej alternatywy dla energetyki
zawodowej11.
Niepokojący jest fakt pogarszającej się jakości wód podziemnych i powierzchniowych, mimo
iż największe środki unijne i krajowe zostały przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową
(zwłaszcza w aglomeracjach powyżej 15 tys. -RLM -Równoważnej Liczby Mieszkańców).
Jednocześnie z przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badań wynika, że
właśnie w tym obszarze oczekuje się w dalszym ciągu największego wsparcia, a bez
dodatkowych nakładów i niezbędnych zmian w systemie dysponowania środkami
dotacyjnymi osiągnięcie pożądanego stanu środowiska będzie niemożliwe. Do
najważniejszych zadań w obszarze wodno-kanalizacyjnym, które wymagają realizacji, należy
rozwiązanie problemu osadów ściekowych oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla
obszarów spoza aglomeracji. Należy również rozważyć wsparcie finansowe budowy
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni. Ważnym zagadnieniem, które wymaga
uporządkowania przez gminy jest problem korekty granic wyznaczonych aglomeracji12,
zgodnie z definicją aglomeracji określoną w zakresie gospodarki ściekowej.
Zadowalający jest fakt zmniejszenie odsetka zakładów przemysłowych w województwie
śląskim emitującym hałas przekraczający poziom dopuszczalny.

Zgodnie z danymi i definicją aglomeracji, zawartymi w "Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010r" - Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
10
Zgodnie z danymi zawartymi w "Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010r" - Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach.
11
Raport z badania pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego
rozwoju „- badanie wykonano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
12
Raport z badania pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego
rozwoju - badanie wykonano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
9

138

Tendencją pozytywną jest również zwiększenie udziału odpadów poddanych odzyskowi
w ogólnej liczbie odpadów. Równocześnie należy podjąć działania, w celu uporządkowania
gospodarki odpadami, aby zapobiec prowadzeniu przez gminy realizacji własnej polityki.
Wspomniane działania w sposób usystematyzowany opisuje opracowany w województwie
projekt pn. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.
W celu poprawienia stanu środowiska w województwie niezbędna jest budowa spójnej,
zestandaryzowanej i powszechnie dostępnej bazy danych o stanie środowiska. Konieczne jest
stworzenie spójnego regionalnego systemu monitoringu, znajdującego swoje
odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz celach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Należy uzupełnić i uaktualnić dane dotyczące rozmieszczenia
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w regionie np. z wykorzystaniem możliwości
systemów informatycznych takich jak budowany obecnie Otwarty Regionalny System
Informacji Przestrzennej oraz należącą do niego Otwartą Platformę Informacji – Tereny
Poprzemysłowe i Zdegradowane. Istotne jest również opracowanie, w ramach tych systemów,
skutecznych narzędzi aktualizacji danych, co pozwoli wszystkim zainteresowanym,
a w szczególności potencjalnym inwestorom, na uzyskanie pełnych i wiarygodnych
informacji o terenach. Konieczna jest również poprawa współpracy pomiędzy władzami
regionu, instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi w celu usprawnienia zarządzania
środowiskiem w województwie. Należy także poszerzyć działania o charakterze
promocyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjno–informacyjnych, w celu
podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat stanu środowiska.
Przyczyną niskiego poziomu wiedzy oraz słabej skuteczności działań w zakresie informacji
i promocji na rzecz ochrony środowiska jest niedostosowanie rodzaju kampanii
informacyjnych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Bardzo ogólna jest również wiedza
społeczeństwa dotyczącą podmiotów odpowiedzialnych za działania na rzecz poprawy stanu
środowiska13.
ATRAKCYJNE WARUNKI ZAMIESZKANIA I WYSOKA JAKOŚĆ PRZESTRZENI
TENDENCJA POZYTYWNA
Wzrost liczby korzystających z kanalizacji
Wzrost liczby korzystających z gazu na wsi
Skrócenie czasu podróży pasażerów transportu
zbiorowego (pomiędzy Katowicami a Częstochową,
Częstochową
a
Rybnikiem,
Bielsko-Białą
a Rybnikiem)
Wzrost powierzchni mieszkania przypadająca na
1 osobę
Zwiększenie
liczby
turystów
zagranicznych
korzystających
z
turystycznych
obiektów
zbiorowego zakwaterowania
Zwiększenie
powierzchni
gospodarstw
ekologicznych
Zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych

TENDENCJA NEGATYWNA
Wydłużenie czasu podróży pasażerów transportu
zbiorowego (pomiędzy Katowicami a Rybnikiem,
Częstochową a Bielsko-Białą)
Zmniejszenie
powierzchni
terenów zielonych
w miastach (parki, zieleńce i tereny zieleni
osiedlowej)
Zmniejszenie
liczby
ludności
w
miastach
obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej
w % ogółu ludności miast
Zmniejszenie liczby nowo oddanych mieszkań do
użytku
Zmniejszenie liczby domów i ośrodków kultury,
klubów i świetlic (instytucje kulturalne o znaczeniu
lokalnym)
Zwiększenie średniego dobowego ruchu na drogach
krajowych w regionie (co powoduje wzrost
zanieczyszczenia środowiska)
Zwiększenie średniego dobowego ruchu na drogach
wojewódzkich w regionie (co powoduje wzrost

13
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Wzrost liczby turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania
Zwiększenie liczby imprez w domach, ośrodkach
kultury, klubach i świetlicach
(kulturalne
o znaczeniu lokalnym)
Wzrost liczby turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania

zanieczyszczenia środowiska)
Wzrost średniego dobowego ruchu na drogach
krajowych w regionie

Pozytywną tendencją w województwie jest poprawa warunków mieszkaniowo-bytowych
mieszkańców. Odnotowano wzrost ilości gospodarstw domowych mających dostęp do
kanalizacji (co wpływa zarówno na poprawę komfortu życia jak i poprawę jakości
środowiska) oraz gazu (jako jedna z alternatyw źródła energii). Podnosi się także komfort
mieszkania wyrażający się wzrostem powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego
mieszkańca. Niestety spada liczba nowych mieszkań oddanych do użytku. W kolejnych latach
należy kontynuować pracę nad podnoszeniem standardów mieszkaniowych w regionie.
Należy również wzmacniać politykę mieszkaniową, która stanowi istotny instrument
podnoszenia atrakcyjności miast i zachęca ludzi do ich zasiedlania.
W regionie znajduje się stosunkowo gęsta sieć dróg, charakteryzująca się dużą niedrożnością.
Pomiary potoków ruchu prowadzone przez GDDKiA wykazały, iż jest to jeden z najbardziej
„zakorkowanych” obszarów kraju. Kolejnym problemem jest przestarzała i zniszczona
infrastruktura drogowa. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku infrastruktury
kolejowej. Województwo śląskie posiada najdłuższą sieć w Polsce, która wymaga podjęcia
działań remontowych i inwestycyjnych. Obecny stan torów kolejowych w wielu miejscach
wymusza znaczące ograniczenia prędkości, skutkiem tego duża część połączeń kolejowych
jest niekonkurencyjna w stosunku do zdecydowanie mniej ekologicznego transportu
drogowego (wydłużający się czas połączeń kolejowych między wybranymi miastami
subregionalnymi). Należy również spojrzeć na problem infrastruktury pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kontynuować prace w celu jego poprawy. Należy
wypracować na terenie gmin systemowe podejście do problematyki bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz prowadzić kampanie edukacyjno-informacyjne w tym zakresie. Istnieje
również potrzeba stworzenia większej ilości punktów pomiarowych, a w szczególności
urządzeń monitoringu wizyjnego. Istotne jest rozpoczęcie prac w kwestiach legislacyjnych
nad skróceniem procedur transportowych oraz spójnością aktów prawnych w zakresie prawa
budowlanego i ustawy o drogach publicznych. Kolejnym zagadnieniem jest potrzeba
zwiększenia pod względem merytorycznym zawartości projektów budowlanych, co ma
bezpośredni wpływ na realizację zadań oraz kosztów ich realizacji14.
W zakresie wykorzystania transportu zbiorowego w aglomeracjach konieczne jest podjęcie
działań zmierzających do usprawnienia i skoordynowania wszystkich środków transportu.
Jednym z rozwiązań może okazać się budowa zintegrowanego systemu transportu, co wydaje
się naturalne ze względu na specyficzny charakter województwa. Prowadzenie prac w tym
zakresie przyczyni się niewątpliwie do wzrostu konkurencyjności regionu, zmniejszenia
problemu kongestii w miastach, jak również zmniejszenia ruchu na drogach i jego
negatywnego wpływu transportu na środowisko. W województwie podjęto znaczne kroki
w celu stworzenia takiego systemu. Przede wszystkim realizowane są obecnie projekty
mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury tramwajowej. Kolejnym
zagadnieniem jest postępująca integracja przewoźników komunikacji miejskiej, jak również
14
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działania mające na celu wypracowanie wspólnej taryfy biletowej. Następnym krokiem
w celu realizacji tego zamierzenia jest przygotowywana Śląska Karta Usług Publicznych,
w której zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania pozwalające m.in. na mierzenie
kierunków oraz potoków pasażerów, a tym samym optymalizację rozkładów jazdy do potrzeb
mieszkańców. Elementem kluczowym z punktu widzenia rozwoju Zintegrowanego
Transportu Publicznego (ZTP) w województwie śląskim jest jednoczesne podejmowanie
działań w wielu obszarach, takich jak: wypracowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy
ośrodkami decyzyjnymi zarządców transportu publicznego, działania infrastrukturalne, oraz
działania miękkie promujące podróżowanie transportem publicznym15.
Zarząd Województwa podejmuje szereg zadań, mających na celu stworzenie nowoczesnej
przestrzeni w centrum miast. Rozbudowano oraz unowocześniono systemy infrastruktury
technicznej, podnoszono atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna regionu.
Istotnym elementem poprawy warunków zamieszkania i podniesienia walorów rekreacyjnych
terenów jest prowadzony od wielu lat konkurs: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego”. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych
i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Ponadto
w 2011 r. ogłoszono kolejną edycję Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego,
w ramach którego przekazano nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na „Najpiękniejszą
wieś”, „Najpiękniejszą zagrodę”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz “Najlepszą
stronę internetową sołectwa". Istotne jest kontynuowanie prac modernizacyjno-remontowych
i inwestycyjnych w zakresie m.in. domów kultury, bibliotek, parkingów, chodników,
obiektów zabytkowych, a także dofinansowanie rewitalizacji placów, skwerów i zieleńców.
DUŻE ZNACZENIE METROPOLII, MIAST I REGIONU W PRZESTRZENI
EUROPEJSKIEJ
WYSOKA POZYCJA REGIONU W PROCESIE KREOWANIA ROZWOJU EUROPY
SILNY OŚRODEK NAUKI I KULTURY
TENEDNECJA POZYTYWNA

TENDENCJA NEGATYWNA

Wzrost wielkości PKB per capita w subregionach
(północnym, środkowym, południowym)
Zwiększenie liczby międzynarodowych wystaw
w województwie
Wzrost liczby międzynarodowych projektów
kulturalnych zrealizowanych na terenie
województwa
Wzrost wydatków mieszkańców na kulturę
i rekreację
Zwiększenie wydatków gmin i miast na prawach
powiatu na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami
Zwiększenie liczby międzynarodowych wystaw
w województwie (wzrost w stosunku do roku 2010)

Spadek wielkości PKB per capita w subregionie
zachodnim
Spadek liczby wystaw za granicą
Spadek liczby widzów i słuchaczy teatrów i instytucji
muzycznych
Spadek wskaźnika urbanizacji

Województwo śląskie nadal należy do regionów o najwyższym PKB w kraju. Szczególnie
wysoki poziom rozwoju obserwuje się w subregionie środkowym (zwłaszcza podregion
15
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katowicki, tyski i gliwicki) oraz w subregionie południowym. Aby utrzymać wysoki poziom
rozwoju gospodarczego regionu potrzebna jest intensywna promocja, która ściągnie nowe
inwestycje (zwłaszcza zagraniczne). Napływ kapitału to nowe perspektywy rozwoju,
możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań i tym samym poprawa warunków życia i
zatrudnienia mieszkańców regionu.
Województwo stało się bardziej aktywne pod względem organizacji liczby
międzynarodowych wystaw organizowanych w województwie. Niestety odnotowano spadek
liczby wystaw naszych twórców poza granicami kraju. Należy podjąć działania w kierunku
promocji prac twórców regionalnych poza granicami województwa i kraju, jak również
szukać rozwiązań w zakresie dofinansowania tej sfery kultury.
Kolejnym z celów strategii rozwoju województwa jest stworzenie w regionie silnego ośrodka
nauki i kultury. Wyrazem działań podejmowanych w kierunku realizacji celu, jest wzrost
liczby międzynarodowych projektów kulturalnych i wystaw zrealizowanych na terenie
województwa. Zauważono również wzrost wydatków mieszkańców na kulturę, co wydaje się
tendencją pozytywną, jednak w zestawieniu wyników ze spadkiem liczby widzów i słuchaczy
teatrów oraz instytucji muzycznych, może świadczyć zarówno o wzroście zainteresowania
innymi, instytucjami kultury lub wzrostem cen biletów. Należy kontynuować prace związane
z podniesieniem jakości usług oferowanych przez instytucje kultury. Podjęcia działań
wymaga nie tylko dalsze dofinansowanie remontów i inwestycji ośrodków kultury, ale
również podniesienie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych oraz dostosowanie ich do potrzeb
mieszkańców. Należy również podjąć działania, mające na celu monitorowania działalności
małych podmiotów kulturowych oraz poszerzyć zakres działań promocyjnych 16.
W dziedzinie kultury niezbędna jest również działalność związana z ochroną i opieką nad
zabytkami. Podjęte obecnie działania, będą owocowały w przyszłości, a znajdujące się
w regionie zabytki będą służyły następnym pokoleniom, dając świadectwo działalności
i twórczości przodków. Mimo zwiększenia ilości środków przekazywanych na ten cel, nadal
zaleca się dofinansowanie tego typu działalności.
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