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Monitoring przeprowadzony przez 
zespół złożony z przedstawicieli 

poszczególnych wydziałów Starostwa,  
w oparciu o informacje zgromadzone 

przez te wydziały oraz nadesłane przez 
poszczególne gminy powiatu. 
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PRIORYTET 1.  

 WZMACNIANIE KAPITAŁU 
LUDZKIEGO POWIATU 

GLIWICKIEGO  
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CS1.1  Wysokie, stale doskonalone kwalifikacje mieszkańców wspierające społeczny  
 

i gospodarczy rozwój powiatu poprzez edukację i poprawę infrastruktury edukacyjnej.  
 

Raport z monitoringu  
„STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020” 

•  modernizacja i budowa nowych obiektów  
edukacyjnych (np. boisko przy ZSS w Pyskowicach,  
hala sportowa przy ZS im. Paderewskiego, przebudowa  
i modernizacja sali gimnastycznej przy ZSZ nr 2,  
termomodernizacja budynku ZS im. Paderewskiego); 
 

• w latach 2012-2013 Powiat Gliwicki prowadził 9 projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym 3, których 
realizacja rozpoczęła się w tym okresie). 

 
 
 

 wszyscy uczniowie objęci 
są programem doradztwa 
zawodowego; 

 



CS1.2 Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych i aktywna polityka społeczna 
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• niezmienna liczba miejsc w DPS,  

rodzinnych domów dziecka oraz  
ośrodków wsparcia i pomocy  
dla mieszkańców. 

• realizacja akcji, 
programów i szkoleń z 
zakresu promocji zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej 
oraz projektów dot. 
ochrony zdrowia  i polityki 
społecznej; 



CS1.3 Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

2009 – 8,9%  
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W 2013 r. odnotowano spadek 

liczby interwencji jednostek 

ochrony przeciwpożarowej (dot. 

Gliwic i powiatu) o ok. 16%, przy 

czym można też zaobserwować 

zwiększenie zaangażowania 

strażaków OSP w prowadzenie 

działań o ok. 4%. 

Wg danych dot. KMP w Gliwicach, 

spada wykrywalność kradzieży 

samochodów, a rośnie pozostałych 

kradzieży, rozbojów i pobić. 



CS1.4 Rozwój zróżnicowanej oferty kulturalnej 

Duża liczba przedsięwzięć kulturalnych  

promujących powiat i lokalną kulturę  

(dożynki, powiatowe festiwale chórów, konkursy wiedzy  

o powiecie gliwickim, Twórcze Starcie Orkiestr Dętych  

Powiatu Gliwickiego, przedsięwzięcia dofinansowywane  

przez Powiat – nagrania orkiestry KWK Knurów,  

Calvi Cantores, uczniów ZS im. Paderewskiego,  

Święto Muzyki w Toszku). 
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Projekty z dziedziny kultury realizowane  

przez Powiat Gliwicki  
(„W krainie utopków…”, „Przygotowanie e-informacji 

kulturalnej…”, „Tożsamość kulturowa i regionalna…”, 

„Wydanie albumu poświęconego drewnianym 

kościołom…”)  

 



CS1.5 Wyzwalanie społecznej aktywności mieszkańców 

Wzrost liczby organizacji pozarządowych istniejących w Powiecie  

(z 2009 w 2011 r. do 2012 w 2013 r.) 
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Planowana wartość dotacji 

wykorzystywanych w ramach Programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jest niezmienna od 2009 r. 

i wynosi 83 000 zł. W ramach tych dotacji 

zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę: 

  



 
PRIORYTET 2.  

 POPRAWA WARUNKÓW 
MIESZKANIA NA TERENIE 

POWIATU  
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CS2.1 Rozwój infrastruktury komunalnej w gminach powiatu gliwickiego 

Rozbudowa w l. 2012-2013 sieci kanalizacyjnej (o 73,8 km) i wodociągowej  

(o 19,4 km) na terenie Powiatu Gliwickiego. 
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     CS2.3 Podwyższanie estetyki swoich  

miejscowości 

Organizacja konkursów „Sołectwo Przyjazne Środowisku” (2012 r.) i „Powiat Przyjazny 

Środowisku” (2013 r.).  

 

Raport z monitoringu  
„STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020” 

CS2.2 Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 
Budowa boiska przy ZSS w Pyskowicach i hali 

sportowej przy ZS im. Paderewskiego w 

Knurowie, remont zaplecza sali gimnastycznej w 

budynku tej szkoły, przebudowa i modernizacja 

sali gimnastycznej przy ZSZ nr 2 w Knurowie, 

budowa i modernizacja obiektów zarządzanych 

przez gminy powiatu (np. boiska, place zabaw, 

siłownia, hala MOSiR). 

Część z tych obiektów przystosowano do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 



 
PRIORYTET 3.  

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
GOSPODARCZY  
I TURYSTYCZNY  

ZAPEWNIAJĄCY BOGATĄ 
OFERTĘ PRODUKTÓW I USŁUG  
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CS3.1 Zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
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W ramach Priorytetu I i III „Działania dla sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” RPO 

WSL 2007-2013  skorzystano z dofinasowania do 

59 projektów złożonych przez podmioty mające 

siedzibę na terenie powiatu gliwickiego (na 

łączną kwotę 19 883 215,15 zł). 

1560 beneficjentów z terenu powiatu gliwickiego 

korzystających do 31.12.2013 r. z dopłat w 

ramach PROW 2007-2013.  



CS3.2 Atrakcyjna oferta produktów i usług wysokiej jakości w szczególności dla 
mieszkańców miast Aglomeracji Śląskiej 

• publikacje promujące lokalne produkty  

i usługi (np. mapa tras rowerowych, 

„Drewniane kościoły…”, przewodnik 

turystyczny, kalendaria imprez)  

.  
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Udział w targach, wystawach, 

prezentacjach  

i ekspozycjach promujących 

lokalne produkty i usługi  
(np. w Międzynarodowych Targach 

Turystyki, Dziedzictwa Przemysłowego i 

Turystyki Podziemnej w Zabrzu) 



CS3.3 Bogata oferta turystyczna uwzględniająca potencjał kulturowo-historyczny 
i przyrodniczy powiatu 

.  

Projekt „Zaplecze aktywnej turystyki 
rowerowej dla mieszkańców zachodniej 
części Subregionu Centralnego” - 
oznakowano 211,5 km tras rowerowych, 
ok. 50 km wybudowanych, a pozostałe 
zmodernizowano i przystosowano do jazdy 
rowerem, 2 centra turystyki rowerowej. 
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systematyczne wydawanie przez 
Powiat Gliwicki i poszczególne 
gminy publikacji promujących ofertę 
turystyczną  



CS3.4 Poprawa jakości elementów środowiska naturalnego 

.  
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 poprawa jakości powietrza wg pomiarów stacji w Knurowie,  
 procentowy wzrost  liczby gospodarstwa domowych objętych 
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych 
 

Gmina   rok 2012 rok 2013 

  

Wielowieś 

  

bd 100,00% 

Toszek 100,00% 100,00% 

Pyskowice 0,00% 100,00% 

Rudziniec 100,00% 100,00% 

Sośnicowice 100,00% 100,00% 

Pilchowice 100,00% 100,00% 

Knurów 100,00% 100,00% 

Gierałtowice 97,00% 98,60% 

    

    

OGÓŁEM   

rok 2012 rok 2013 

    

74,63% 99,83% 

 

CS3.5 Rewitalizacja miast i odnowa wsi 
 
Lokalne programy rewitalizacji miast Knurów i Pyskowice oraz gminy Toszek. 



 
PRIORYTET 4.  

 SPÓJNOŚĆ POWIATU  
I POWIĄZANIA KOOPERACYJNE 

POMIĘDZY PODMIOTAMI 
DECYDUJĄCYMI  

O ROZWOJU POWIATU 
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.  

CS4.1 Współpraca samorządów lokalnych powiatu w planowaniu rozwoju, 
przygotowywaniu projektów i realizowaniu działań o znaczeniu strategicznym  
dla rozwoju powiatu i jego gmin 

  realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej…” i utrzymanie 
infrastruktury powstałej w ramach projektu  PIAP-y dla mieszkańców ziemi 
gliwickiej; 

 realizacja projektów drogowych; 

 współpraca w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego ze szczególnym  
uwzględnieniem projektów planowanych w ramach  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 

 umożliwienie gminom korzystania z Systemu  

    Informacji Przestrzennej; 

 wspólna organizacja imprez  

    sportowych i kulturalnych; 

 wspólne wydanie kalendarium  

    imprez. 
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.  

CS4.2 Wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie powiatu usuwające bariery w 
dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające powiat i jego mieszkańców na 
współpracę z otoczeniem (infrastruktura transportowa, transport publiczny, 
infrastruktura teleinformatyczna) 
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 w latach 2012-2013 wyremontowano 583 m chodników wzdłuż dróg 

powiatowych. 

 likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

(np. przedszkole w Sośnicowicach, hala MOSiR w Knurowie)  
 

 utrzymanie 58 publicznych PIAP-ów powstałych w 2011 r. w ramach 

projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wydział Rozwoju i Promocji  
Starostwa Powiatowego w Gliwicach 

wrp@starostwo.gliwice.pl 
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