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Wstęp
Szanowni Radni!
Czas w jakim przedstawiam Państwu Raport o stanie powiatu krapkowickiego za rok 2019 jest czasem
szczególnym, bo naznaczonym bezprecedensową w powojennej historii kraju i historii naszego powiatu
sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. Kolejna edycja Raportu o stanie powiatu będzie zgoła inna,
odzwierciedli liczne działania i ich skutki, dotyczące codziennej pracy starostwa, jak i sytuacji w całym
powiecie, wynikające z konieczności minimalizacji aktywności w obszarach takich jak sport i kultura, zaś
szczególnej troski w obszarach o znaczeniu krytycznym dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Zmieniono czasowo wszelkie reguły i formy spotkań, organizacji obrad rady powiatu, komisji i zespołów.
Przyszły raport, w zestawieniu niniejszego opracowania wyraźnie uzmysłowi, że nienaruszalne i wydawać by
się mogło niezmienne elementy funkcjonowania społeczeństwa – do których przywykliśmy – uległy
radykalnej zmianie, przy zachowaniu dotychczasowych pryncypiów, że najważniejsze jest dobro
mieszkańców, którego istotą jest dosłownie i ponad wszystko życie i zdrowie. Choć o tym w szczegółach w
raporcie przyszłorocznym, tegoroczne opracowanie stanowić będzie kontrast, bądź punkt wyjściowy do tego,
by uzmysłowić sobie skale zmian, których wspólnym wykładnikiem jest pandemia koronawirusa.
Niniejszy raport, obejmujący swym zakresem rok 2019, jest już drugim opracowaniem przygotowanym na
podstawie art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Obejmuje on działalność Zarządu Powiatu Krapkowickiego i zawiera informacje
dotyczące polityk, programów i strategii realizowanych przez Powiat i jego jednostki organizacyjne, a także
sposób wykonania uchwał podejmowanych w tymże przez Radę Powiatu Krapkowickiego. Po części jest więc
materiałem statystycznym ale i informacyjnym o zakresie działania Zarządu Powiatu Krapkowickiego i całego
aparatu pomocniczego jakim jest urząd starostwa powiatowego wraz z podległymi jednostkami.
Szanowni Radni!
W 2019 roku dominującymi obszarami troski Rady i Zarządu była polityka społeczna i zdrowotna wraz
z oświatą. Te trzy kluczowe dla naszego samorządu obszary cechują się znaczną złożonością i zależnością od
rozlicznych czynników zewnętrznych. Ryzyko utraty stabilności w tychże obszarach, w szczególności zaś
w służbie zdrowia i oświacie, stale wzrasta, potęgowane zmianami systemowymi i ustawodawstwem.
Drastycznie spadają dotacje rządowe dla zadań oświatowych, a niestabilna polityka w obszarze służby
zdrowia stwarza realne ryzyko ograniczenia, bądź wręcz paraliżu działalności stricte zdrowotnej w powiecie.
Powyższe jest wynikiem m.in. braku stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego. Niepokój nasz, powodowany obecną sytuacją finansową w budżecie powiatu, nie
jest sytuacją odosobnioną, cechuje bowiem praktycznie każdą jednostkę samorządu terytorialnego w kraju.
Kluczową sprawą jest brak adekwatności środków do wymiaru powierzonych samorządom zadań. Brak jest
efektywnego i odpowiadającego rzeczywistości oszacowania kosztów realizacji zadań oświatowych,
stanowiących lwią część zarówno wydatków, jak i zaangażowania organizacyjnego Powiatu. Organizacja
służby zdrowia już na poziomie krajowym wymaga zmiany, co dobitnie wykazała towarzysząca nam obecnie
epidemia, zwłaszcza zaś oczekiwane jest urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych, których
niedoszacowanie powodować może konieczność zadłużenia Powiatu, zaś to ograniczy efektywną realizację
zadań we wszelkich obszarach. Spadek dochodów i niewystarczająca refundacja działań Powiatu są
charakterystyczne zwłaszcza dla roku 2019, ponieważ progres w tym zakresie obrazuje drastyczny spadek po
stronie dochodów w budżecie Powiatu na rok 2020.
Jednak pomimo tych trudności, dotykających większość j.s.t. w kraju, na szczególne podkreślenie zasługuje
konsekwencja w realizacji obranej polityki zdrowotnej Powiatu, z rozbudową Krapkowickiego Centrum
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Zdrowia Sp. z o.o. na czele. Poczynione w tym zakresie przygotowania i decyzje to pierwszy i przełomowy od
czasu budowy szpitala w jego nowej siedzibie krok, którego kolejnymi etapami będzie poprzedzona pracami
analitycznymi, koncepcyjnymi i projektowych, finalizacja rozbudowy szpitala i wzmocnienie jego potencjału
i konkurencyjności, a przy tym realny wkład w umocnienie bezpieczeństwa mieszańców powiatu. Biorąc pod
uwagę kilka nakładających się inwestycji z obszaru infrastrukturalnego, jakimi są współfinansowana przez
powiat budowa przeprawy mostowej przez Odrę oraz inwestycje w drogi powiatowe, skala wyzwań
zapoczątkowanych w tymże roku jest wielka, potęgowana bowiem prognozowanymi perturbacjami obecnej
epidemii.
Aktywność w obszarze polityki społecznej została zachowana i rozszerzona, stabilizując sytuację w tym
zakresie i umacniając bezpieczeństwo grup szczególnie narażonych na wszelakie wykluczenia. Kluczowym
elementem dbałości o stan środowiska naturalnego jest stan świadomości ekologicznej mieszkańców, a
zwłaszcza realne wspieranie inicjatyw służących ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Edukację
i promocję postaw eksponujących bieżące i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego
zapewniono poprzez zorganizowane konkursy i projekty z udziałem licznych grup młodzieży, co przełożyło na
większą partycypację społeczną w procesie ochrony przyrody. Program wymiany kotłów CO był
kontynuowany, stając się istotnym elementem udziału Powiatu w działania mające na celu ochronę
powietrza i ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Priorytetem w pracach Zarządu była i jest szczególna troska sprawności działania w obszarze zarządzania
kryzysowego, zagrożeń epidemiologicznych i bezpieczeństwa publicznego. Na wszelkie zagrożenia reagowano
stanowczo i sprawnie, co wynika z jednej z bardziej fundamentalnych misji powiatu – stworzenie
bezpiecznego „domu” mieszkańców powiatu, w połączeniu ze sprawną administracją o służebnej wobec nich
roli. Tą dewizą kierują się pracownicy starostwa, sprawnie realizując powierzone zadania. W 2019 roku w
obszarze geodezji udoskonalono świadczone usługi przez poszerzanie dostępu do zasobu kartograficznego w
sposób zdalny. Mieszkańcy doceniają sprawną obsługę i szybszą aniżeli wymagana przepisami prawa obsługę
w obszarze komunikacji i budownictwa. Na pozytywny wizerunek powiatu wpływa dbałość stan
infrastruktury drogowej. To nie tylko drogi ale i chodniki, rowy, przepusty, mosty i prom. Szereg
poczynionych w tym zakresie inwestycji cieszy użytkowników dróg, przyczyniając się do wzrostu
bezpieczeństwa i licznych efektów pośrednich, jak chociażby poprawa estetyki, wzrost potencjału
turystycznego i gospodarczego regionu.
Często pomijanym, acz istotnym w kwestii stosunków społecznych obszarem, jest ogólnie pojęty obszar
tożsamości, dziedzictwa kulturowego, wspierania organizacji pozarządowych i sportu. Wspieranie tych
dziedzin poprzez dotacje oraz organizację wydarzeń kulturalnych czynią powiat znanym poza jego granicami,
produkty i tradycje lokalne uznaną marką, a mieszkańców – dumnymi ze swojej tożsamości. Rok 2019 był
pod tym względem wyjątkowo obfity, również ze względu na rekordową liczbę pozyskanych środków
z rozlicznych źródeł zewnętrznych, począwszy od środków Lokalnej Grupy Działania Góra Świętej Anny,
z Urzędu Marszałkowskiego, środków krajowych, na unijnych kończąc.
Dumą napawa nas wielce satysfakcjonująca wszystkie strony współpraca z naszymi partnerami
zagranicznymi. Partnerstwo z niemieckim powiatem Altenkirchen w 2019 obchodziło swoje dwudzieste
urodziny. W trakcie jubileuszowych uroczystości naszego powiatu, odnowiliśmy również wespół z czeskim
Związkiem Gmin Ziemi Jabłonkowskiej spajające nasze samorządy partnerstwa, poszerzając dotychczasową
formułę współpracy o partnerstwa lokalne. Przykładem może tu być inicjtowanie wzajemnej kooperacji
organizacji pozarządowych naszego powiatu z organizacjami Powiatu Bytowskiego, co z kolei nie miałoby
miejsca bez okazywanej wzajemnie solidarności samorządów w świetle tragedii doświadczającej któryś
z nich. Symbolicznym dla 2019 roku i dotychczasowej współpracy było w m.in. spotkanie obecnego i byłych
starostów powiatu Altenkirchen, sięgającego genezą ponad dwóchsetlecia, które odbyło się w naszym
zaledwie 20-letnim powiecie, podkreślające wagę samorządności i przyjaźni ponad granicami, wbrew
podziałom, za to w myśl idei wspólnej Europy. Powiat Krapkowicki leży bowiem nie tylko w sercu
Opolszczyzny ale i w sercu kontynentu. O tym nie zapominamy i tym kierujemy się w naszych działaniach.
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Rozdział I Powiat Krapkowicki w statystyce
Powiat krapkowicki jako jednostka administracyjna i jeden z 314 powiatów w Polsce, obejmuje obszar
o powierzchni 442 km2, co plasuje go na 295 pozycji. Gęstość zaludnienia, określona na podstawie danych
z 2018 r. to 145 osób przypadających na 1 km2. Poniższe tabele i wykresy, a także informacje podane
w dalszej części niniejszego opracowania, obrazują najistotniejsze dane statystyczne dotyczące powiatu,
w różnych obszarach i ujęciach liczbowych. Dane zostały opracowane na podstawie „Statystycznego
Vademecum Samorządowca 2019 Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu” i zaktualizowane w miarę
dostępności danych.

Tabela 1. Wybrane dane demograficzne w 2018/2019 r.

Ludność
- w tym miasta

Województwo

Powiat

Województwo=100

984345/2019

63 857/2019

6,48

525 853

34 513

6,6

Urodzenia żywe

8 596

542

6,3

Zgony

10 707

673

6,3

Przyrost naturalny

-2 111

-131

x

Saldo migracji ogółem

-1 275

-145

X

- przedprodukcyjnym

157 194

9 897

6,3

- produkcyjnym

611 801

40 519

6,6

- poprodukcyjnym

217 511

13 526

6,2

Ludność w wieku:

Źródło: GUS
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Tabela 2. Wybrane dane statystyczne

Ludność

2015

2016

2017

2018

64 599

64 373

64 227

63 942

Województwo 2018
990 069
(984 345 w 2019 r.)

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku

53,8

54,9

56,5

57,8

61,2

8,2

8,5

9,3

8,5

8,7

produkcyjnym
Urodzenia żywe na 1000 ludności
Zgodny na 1000 ludności

9,8

8,7

10,4

10,5

10,8

Przyrost naturalny na 1000 ludności

-1,6

-0,2

-1,2

-2,0

-2,1

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt

-2,9a

-2,9

-1,4

-2,3

-1,3

656

657

681

749

1 035

653

654

677

811

1 068

9

9

8

7

173

2 228

2 012

2 007

1 728

1 758

9

10

14

17

24

169,0

176,7

84,6

70,4

1 792,6

Lesistość w %

23,9

23,9

23,8

23,8

26,7

Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i

102,7

95,8

84,7

85,4

71,8

Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności

567

588

602

623

649

Pracującyd

273

276

288

279

220

stały na 1000 ludności
Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca
w zł
Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca w zł
Turystyczne obiekty

noclegoweb

Liczba ludności na 1 przychodnię
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności
Odpadyc

wytworzone w ciągu roku w tys. t

gminne) na 100

km2

w km

na 1000 ludności

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

7,9

6,8

5,5

5,4

6,3

1 162

1 173

1 191

1 207

1 650

na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
Źródło: GUS
a

W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r.
Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Stan w dniu 31 lipca
c Z wyłączeniem odpadów komunalnych
d Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie
b
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1. Finanse publiczne
Tabela 3. Budżet Powiatu Krapkowickiego
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

43.758.291,35

48.020.032,27

52.372.279,84

- Bieżące

40.811.926,58

43.872.433,50

46.298.788,89

- Majątkowe

2.946.364,77

4.147.598,77

6.073.490,95

Dochody, w tym:

Wydatki, w tym:

43.544.580,28

52.011.732,13

57.763.719,43

- Bieżące

37.734.489,08

41.850.147,76

44.586.374,47

- Majątkowe

5.810.091,20

10.161.584,37

13.177.344,96

Nadwyżka / Deficyt
Przychody ogółem, w tym:
- Kredyty i pożyczki
Rozchody ogółem, w tym:
- Spłaty kredytów i pożyczek

213.711,07

-3.991.699,86

-5.391.439,59

5.871.678,18

12.100.487,25

9.186.653,39

1.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

984.902,00

1.920.164,00

600.164,00

984.902,00

1.920.164,00

600.164,00

Źródło: Powiat Krapkowicki

Tabela 4. Struktura dochodów budżetu powiatu według działów
DZIAŁ

2015

2016

2017

2018

2019

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rolnictwo i łowiectwo

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Transport i łączność

4,8

5,3

5,6

5,6

11,3

Gospodarka mieszkaniowa

2,2

2,1

2,2

3,7

2,1

Administracja publiczna

12,0

7,4

5,2

1,7

1,3

OGÓŁEM

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.

8,5

8,8

8,9

8,9

8,9

Różne rozliczenia

31,2

30,5

31,0

27,6

27,1

Oświata i wychowanie

0,7

0,5

1,9

2,2

1,4

Pomoc społeczna

4,1

6,8

2,1

3,3

2,6

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1,5

1,7

1,8

2,0

1,7

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rodzina

x

x

4,2

3,8

3,6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2,6

2,2

2,1

2,1

1,9

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,1

-

-

0,2

0,0

Kultura fizyczna

0,1

-

-

-

0,1

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

26,3

28,8

29,7

34,0

33,4

5,8

5,8

5,3

4,9

4,6

innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej
Pozostałe
Źródło: GUS
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Tabela 5. Struktura wydatków budżetu powiatu według działów
DZIAŁ

2015

2016

2017

2018

2019

OGÓŁEM

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Transport i łączność

15,3

12,5

17,2

15,9

19,4

Gospodarka mieszkaniowa

0,2

0,1

0,3

0,4

0,3

Administracja publiczna

23,5

20,4

21,7

22,1

20,5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.

8,7

9,0

9,2

8,4

8,2

Różne rozliczenia

-

-

-

-

-

Oświata i wychowanie

26,6

25,0

25,7

24,4

25,1

Pomoc społeczna

10,9

12,5

3,4

3,3

4,5

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

Edukacyjna opieka wychowawcza

1,9

2,2

2,2

2,1

2,0

x

x

8,2

7,1

6,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1,0

6,3

1,1

1,4

1,3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,6

0,6

0,7

1,0

0,7

Kultura fizyczna

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

Działalność usługowa

1,6

1,9

1,8

1,5

1,5

Ochrona zdrowia

4,6

3,8

2,7

6,5

3,7

Pozostałe

1,2

1,4

1,3

1,3

1,6

Rodzina

Źródło: GUS, stan na 31 XII 2018 r.

Tabela 6. Subwencje
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Część oświatowa

Rodzaj subwencji

11,164

10,741

10,595

10,214

9,954

9,657

10,126

Część wyrównawcza

2,052

2,138

2,261

2,186

2,811

2,713

3,247

Część równoważąca

0,378

0,358

0,369

0,516

0,3419

0,504

0,432

RAZEM

13,595

13,237

13,226

12,917

13,185

12,876

13,805

Podano w mln zł. Źródło: GUS, stan na 31 XII 2018 r.
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2. Edukacja
Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 22,53% budżetu powiatu w 2019 r.
Tabela 7. Szkolnictwo w jednostkach oświatowych
W powiecie ogółem

Prowadzone przez

w roku

Powiat Krapkowicki

SZKOŁY

Podstawowe
- w tym specjalne
Gimnazja
- w tym specjalne
Ponadgimnazjalne i policealne

szkolnym

w roku szkolnym

2018/2019

2019/2020

29

1

1

1

5

-

1

-

12

11

4186

46

43

46

499

-

UCZNIOWIE W SZKOŁACH
Podstawowych
- w tym specjalnych
Gimnazjalnych
- w tym specjalnych

15

-

248

301

Liceach ogólnokształcących

384

256

Technikach i ogólnokształcących szkołach

352

516

-

-

Branżowych I stopnia (łącznie z
oddziałami zasadniczych szkół
zawodowych)a

artystycznychb
Szkołach policealnych

Dane ze szkół powiatowych.
a Łącznie ze specjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy.
b Dających uprawnienia zawodowe.

Tabela 8. Liczba ludności w powiecie w wieku szkolnym w 2018 r.
Wiek

Liczba osób

7-12 lat

3348

13-15 lat

1597

16-19 lat

2220

Liczba ludności w wieku 16-21 lat w 2018 r. wynosiła 3527 os.,
co stanowiło 5,5% ogółu ludności w powiecie.
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu. W chwili publikacji Raportu brak danych za rok 2019.
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Rysunek 1. Absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki z roku szkolnego 2018/2019

64
96

87
Branżowe Szkoły I Stopnia

Licea ogólnokształcące

Technika

3. Ochrona zdrowia
Tabela 9. Opieka zdrowotna w 2018 r.
Województwo

Powiat

4,4

4,9

561

37

Porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone
na 1 mieszkańca
Przychodnie
Apteki

19

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu. W chwili publikacji Raportu brak danych za rok 2019.

Rysunek 2. Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną
3500

3250

3388
32603243

3365

3358

3260

3172
3058

3037

3092

3080

2955

3000

2750

2500

2014

2015

2016
w województwie

14

2017
w powiecie

2018

2019
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4. Pomoc społeczna
Tabela 10. Placówki i miejsca w placówkach w 2019 r.
Województwo

Powiat

70

2

4307

72

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
Miejsca w placówkach
- w tym w DPS „Anna”

25

Mieszkańcy placówek

4083

72

- w tym w DPS „Anna”

25

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu.

Rysunek 3. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
7
6

6,4

5,8

6,1
5,6

5,6
5
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4,8

5

4,7
4,1

3,8

%
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4,3

3
3

2
1
0
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w województwie

15

2017
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5. Mieszkania
Tabela 11. Zasoby mieszkaniowe w 2018 r.

Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania oddane do użytkowania
Mieszkania, na których budowę wydano

pozwoleniea

- w tym indywidualne

Województwo

Powiat

357 475

21 263

2 388

110

3 205

108

1 526

101

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu. W chwili publikacji Raportu brak danych za rok 2019.
a Dla nowych budynków mieszkalnych.

6. Środowisko
W 2018 r. emisja dwutlenku węgla wynosiła 4,2428 mln ton i stanowiła 99,6% ogólnej emisji zanieczyszczeń
gazowych.
Rysunek 4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych
30000
25000

26738
24462

21241

t/rok

20000

19893

20880

20800

18755

15000
10000
5000
326

380

281

255

233

249

240

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Zanieczyszczenia gazowe (bez CO2)
Bez CO2. Źródło: GUS.
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Miliony

Rysunek 5. Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
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Rysunek 6. Emisja tlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych
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Rysunek 7. Emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki i niezorganizowana z zakładów szczególnie uciążliwych
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7. Rynek pracy
Tabela 12. Rynek pracy w 2019 r.
Województwo

Powiat

Pracujący a

217 469

17 831

Bezrobotni zarejestrowani

20 948

1 457

57,7

66,4

osoby poniżej 25 roku życia

13,1

12,9

Pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok

34,4

41,1

Stopa bezrobocia zarejestrowanego w %

6,3

5,4

2 301

78

W % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych:
kobiety

Oferty

pracy b

Stan na 31 XII 2019 r. wg GUS za wyj.:
a Stan na 31 XII 2018 r.; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie
b Stan na 31 XII 2018 r.

3

12

2,5

10

2

8

1,5

6

1

4

0,5

2

0

0
2013

2014

2015

Liczba bezrobotnych

2016

2017

W tym kobiety

Stan w dniu 31 XII 2019 r. wg GUS

18

2018

2019

Stopa bezrobocia

%

tys. os.

Rysunek 8. Bezrobocie rejestrowane
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Podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze REGON
na 10 tys. ludności

Stopa bezrobocia rejestrow.a

Środki w dochodach
budżetu powiatu na
finans. i współfinans.
programów i projektów
unijnych
Wydatki budżetu powiatu

1

4

6

9

7

4

3

11

5

2

2

10

2

10

1

10

1

5

1

12

10

8

9

10

5

11

8

K.-KOZIELSKI

2

8

12

8

7

8

7

11

10

1

3

3

9

6

KLUCZBORSKI

9

1

11

3

2

3

6

6

7

12

8

7

6

6

KRAPKOWICKI

3

8

12

8

7

8

7

11

10

1

3

3

9

6

NAMYSŁOWSKI

12

1

2

5

1

2

9

1

6

7

9

9

7

3

NYSKI

4

7

5

10

4

4

1

8

8

11

6

4

7

4

OLESKI

11

1

6

11

6

9

4

7

2

10

12

12

2

9

OPOLSKI

8

8

3

9

11

11

2

4

1

4

5

11

5

7

PRUDNICKI

7

11

7

2

3

6

7

12

5

8

11

7

12

10

STRZELECKI

6

1

9

4

10

5

9

9

4

2

4

10

3

12

M. OPOLE

1

12

1

x

x

x

3

2

12

6

1

1

1

1

Turyst. obiekty nocleg.

Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania w
zasobach mieszkan.

5

GŁUBCZYCKI

na 1 mieszkańca

Mieszkania oddane do
użytkowania na 10 tys.
mieszkańców

Kobiety na 100 mężczyzna

BRZESKI

POWIAT

Saldo migracji na 1000
ludności

Ludność na 1 km2

Dochody własne budżetu
powiatu

Tabela 13. Powiat krapkowicki na tle pozostałych powiatów w województwie opolskim w 2018 r.

Odsetek
ludności
korzystającej
z instalacji

Wodoc.

Źródło: GUS. Stan na 31 XII 2018 r. Dane za rok 2019 niedostępne w chwili publikacji niniejszego raportu.
a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa – jako ostatnia lokata spośród zestawionych jednostek.

19

Kanaliz.

Gaz.
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Rozdział II Analiza dokumentów planistycznych i strategicznych
1. Analiza dokumentów planistycznych
Na poziomie powiatu opracowuje się dokumenty planistyczne odnoszące się do różnych obszarów
funkcjonowania powiatu. Ogółem tylko 5 (a uwzględniając wzajemne zależności - 2) mają charakter
strategiczny. Pozostałe programy mają charakter operacyjny. Obligatoryjne dokumenty planistyczne
posiadają różny horyzont czasowy, przy czym ustawodawca nie określił tego parametru aż w 7 programach.
Tabela 14. Zestawienie powiatowych dokumentów planistycznych

Lp

Nazwa planu / programu

1.

Powiatowy program ochrony środowiska

2.
3.

Powiatowy program zdrowia psychicznego
Uproszczony plan urządzenia lasu – inwentaryzacja

4.

Plan operacyjny ochrony przed powodzią

5.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu

6.
7.
8.

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów
społecznych
Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej

Problematyka
Ochrona środowiska
przyrodniczego
Ochrona zdrowia
Gospodarka leśna
Bezpieczeństwo,
gospodarka wodna
Zarzadzanie JST,
gospodarka mieniem
Zarzadzanie JST,
gospodarka mieniem
Polityka społeczna
Polityka społeczna

Horyzont czasowy
Średniookresowy do 2019*
Średniookresowy
Długookresowy
(1.01.2013 – 2022)
Ustawa nie precyzuje. Plan
będzie aktualizowany
Średniookresowy
Średniookresowy
Program trzyletni
(2018-2020)
Program trzyletni
(2018-2020)
Ustawa nie precyzuje

Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy (część powiatowej
strategii rozwiazywania problemów społecznych)
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz
szkół specjalnych
Powiatowe programy zdrowotne. Plan polityki
zdrowotnej

Polityka społeczna

Polityka społeczna

Krótkookresowy

Polityka społeczna

Ustawa nie precyzuje

Polityka społeczna

Ustawa nie precyzuje

15.
16.

Programy specjalne dotyczące aktywizacji zawodowej
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Powiatowy program działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Jest częścią pkt 7 z podziałem na
rehabilitację społeczną oraz rehabilitację zawodową
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Powiatowy plan zarządzania kryzysowego

Polityka społeczna
Zarządzanie kryzysowe

Krótkookresowy
Krótkookresowy

17.

Wieloletnia prognoza finansowa

Średnio i długookresowy

18.

Plan Ochrony Zabytków Powiatu Krapkowickiego na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

Zarządzanie/ finansowanie
rozwoju
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Bezpieczeństwo

10.
11.
12.
13.
14.

19.

20.

Plan rozwoju sieci drogowej wraz z planami
finansowania w zakresie dróg powiatowych.

Edukacja
Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo

*) Z perspektywą do 2023 r.
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Ustawa nie precyzuje. Plan
będzie aktualizowany
Krótkookresowy bądź
średniookresowy

Średniookresowy
Średniookresowy 2016-2019
w trakcie opracowania.
Nowy obejmie lata do 2023
Ustawa nie precyzuje.
Plan nie został opracowany
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Tabela 15. Zestawienie powiatowych dokumentów planistycznych – nieobligatoryjnych

Lp

Nazwa planu / programu

Problematyka

Horyzont czasowy

1.

Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego

Rozwój gospodarczy

Do 2020

do roku 2020

Strategia istniejąca

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została
powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta. Do zadań komisji należy m.in.
przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym). Ustawa nie precyzuje
wytycznych dotyczących zawartości takiego dokumentu.
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2. Analiza wskaźnikowa Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego
Analiza wskaźnikowa, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego Strategii
Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do 2020 roku, przygotowywana jest w oparciu o pozyskane dane
statystyczne i informacje, w skład, których wchodzą następujące źródła informacji:





statystyka publiczna – generowana przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych
Lokalnych, dostępna pod adresem www.stat.gov.pl – z uwzględnieniem opóźnienia w zamieszczaniu
aktualnych danych statystycznych w Banku Danych Lokalnych, statystyka prowadzona przez
samorząd powiatowy, generowana i gromadzona przez poszczególne wydziały Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach oraz jednostki powiatowe, zobowiązane do terminowego
przekazywania danych i informacji;
statystyka prowadzona przez samorządy gminne Powiatu Krapkowickiego – przekazywane przez
poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz jednostki powiatowe;
statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd regionalny
i administrację rządową – przekazywane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach oraz jednostki powiatowe, zbieżne merytorycznie z badanym celem operacyjnym –
przekazywanie informacji i danych przez te instytucje zewnętrzne do zbieżnych merytorycznie
wydziałów Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz jednostek powiatowych.
Tabela 16. Analiza Wskaźnikowa Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego – lata 2015-2019

WSKAŹNIKI

Rok
2016

2017

2018

2019

0

0

0

CEL OPERACYJNY I.1.1 – PRZYJAZNE WARUNKI INWESTOWANIA
Liczba nowych inwestorów – na mieniu
powiatu(szt.)

0

CEL OPERACYJNY I.1.2 – KORZYSTNY KLIMAT DLA ROZWOJU FIRM, ROZWÓJ AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
MIESZKAŃCÓW
Ludność ogółem
Liczba podmiotów gospodarczych (szt.)/na 10
tys. mieszkańców
- ogółem
- nowo zarejestrowane
Liczba uczniów kończących nowe profile
biznesowe
- Monter izolacji przemysłowych I kl. 2, II kl.
9, III kl. 9
- Blacharz izolacji przemysłowych I kl 7
Liczba porad udzielonych przedsiębiorcom
(szt.)
(biuro OIG w Starostwie)

64 373

64 227

63 942

63 942

758
42

761
46

760
47

9

-

2

2

-

-

6

7

200

-

-

-

CEL OPERACYJNY I.2.1 – POLITYKA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW UNIJNYCH
DLA ROZWOJU POWIATU, PROMOCJA REGIONU
Wartość pozyskanych środków zewnętrznych
pozyskanych przez starostwo (zł.)

1 216 691,49

1 156 043,74

1 774 385,00

8 291 132,89

CEL OPERACYJNY II.1.1 – PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, PROMOCJA ZATRUDNIENIA
Liczba osób podejmujących zatrudnienie (PUP)

1 856

1 701

1 350

1 200

Stopa bezrobocia (%)

6,8

5,5

5,2

5,4

CEL OPERACYJNY II.2.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Liczba zatrudnionych absolwentów
(z celu operacyjnego I.1.2)

9

7

5

4

Liczba osób kończących praktyki i staże (PUP)

271

228

174

160
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CEL OPERACYJNY II.2.2 – PROMOCJA KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Liczba kursów i szkoleń / liczba osób
(z celu ,,Promocja kształcenia przez całe życie”
– Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających
uzyskanie nowych umiejętności dla osób 50+,
które ze względu na wiek, stan zdrowia i inne
czynniki nie mogą wykonywać
dotychczasowego zawodu)

88/21

80/13

47/4

40/4

Liczba osób objętych programami

500

500

500

500

Z celu Wykluczenie cyfrowe (Zachęcanie osób
niepełnosprawnych do aktywnego
funkcjonowania z wykorzystaniem internetu,
organizacja kursów komputerowych, realizacja
programu „Szansa na rozwój bez barier II”)

265

240

229

210

CEL OPERACYJNY II.2.3

CEL OPERACYJNY II.3.1 – PROMOCJA KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Wielkość dotacji udzielonych organizacjom
pozarządowym (zł)

367 891,23

370 793,70

400 152,99

410 120,15

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych
z udziałem organizacji pozarządowych

62

76

94

90

Liczba konsultacji społecznych

2

2

2

2

CEL OPERACYJNY II.3.2 - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA AKTYWNA W OBSZARZE KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Liczba imprez (dane z celu II.3.1)

39

40

47

46

Kwota wydatkowana na organizację imprez,
projektów i akcji edukacyjnych (zł) (dane z celu
II.3.1)

230 000

260 000

250 000

300 000

CEL OPERACYJNY III.1.1 – ROZBUDOWA, POPRAWA STANU ORAZ UTRZYMANIE DRÓG (powiatowych)
Długość dróg: wybudowanych,
wyremontowanych, zmodernizowanych (km)

2,689

3,399

1,954

2,610

Remonty cząstkowe (m2)

5 894,42

6 616,66

5 370,20

5 500,00

Chodniki przy drogach (km)

0,759

1,468

1,9265

1,8

Ciągi pieszo-rowerowe (km)

1,010

1,200

0,7185

0,900

Liczba elementów infrastruktury okołodrogowej:
- remont przepustów
- remont mostów
- wymiana oznakowani pionowych

0
0
9

5
0
307

1
0
237

3
0
190

CEL OPERACYJNY III.1.2 – POPRAWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Liczba linii w transporcie publicznym
- Publiczny transport zbiorowy
- Transport komercyjny (3 przedsiębiorstwa)
- Przewozy szkolne
Liczba osób korzystających z transportu
publicznego
- Publiczny transport zbiorowy
- Przewozy szkolne (2 linie)/ liczba uczniów
dziennie

0
11
3

0
10
3

0
10
2

0
10
2

0
32

0
0

0
25

0
25
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CEL OPERACYJNY III.2.1 – DOSTOSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ DO POTRZEB
Liczba zmodernizowanych placówek
oświatowych

2

1

1

1

Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów
sportowych

1

1

1

0

Wartość środków wydatkowanych na budowę,
modernizację i remonty obiektów (zł)

204 107,42

690 579,18

1 711 441,63

1 620 280,28

CEL OPERACYJNY III.2.2 – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA W CELU POPRAWY JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG
MEDYCZNYCH
Wartość środków wydatkowanych na budowę,
modernizację i doposażenie placówek
leczniczych (zł)

300 000,0

0,00

2 312 933,80

900 000,00

Liczba poradni specjalistycznych

21

21

21

21

Liczba działań podjętych w zakresie promocji
zdrowego stylu życia oraz wspierających
profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób

3

3

4

4

CEL OPERACYJNY III.2.3 – USPRAWNIENIE ZADAŃ W OBSZARZE OPIEKI SPOŁECZNEJ; SREBRNA GOSPODARKA
Liczba opracowanych programów (z Celu
,,Usprawnienie zadań w obszarze opieki
społecznej” – Wzmacnianie świadomości
społeczeństwa w aspekcie starzenia się
i niepełnosprawności)

2

2

3

3

Liczba placówek i ośrodków
(DPS Anna, DSS Św. Barbara)

2

2

2

2

Liczba mieszkań chronionych (szt.)

1

1

3

3

99 000,00

100 000

149 000

146 500

17,8
5,06

16,56
4,26

16,2
11,3

b.d.

73

90

99

97

CEL OPERACYJNY IV.1.1
Wielkość środków wydatkowanych na
realizację programów (zł.) (z celu,,Zachowanie i
ochrona zasobów środowiska naturalnego”)
Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska
(uśredn.) [µ/m3]
- NO2
- SO2
Liczba podjętych inwestycji w zakresie ochrony
środowiska (z celu ,,Zachowanie i ochrona
zasobów środowiska naturalnego”).

CEL OPERACYJNY IV.1.2 – PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Liczba osób korzystających ze wsparcia (l.
osób) (dane z Celu IV.1.1)

73

90

99

97

Liczba podjętych działań wspierających (szt.)

80

100

105

105

CEL OPERACYJNY IV.1.3 – PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
Liczba przeprowadzonych akcji

15

20

30

30

Liczba środków wydatkowanych (zł)

9.100

2.500

4.000

184.960,58

CEL OPERACYJNY V.1.1 – PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
Liczba szkoleń dla pracowników (szt.)

15

15

8

9

Dostęp do informacji publicznej

30

10

15

10

Pozostałe

60

25

20

8

0

0

0

20

Liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną
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CEL OPERACYJNY VI.1.1 – WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Liczba zdarzeń drogowych (szt.) wypadki +
kolizje

580

636

677

620

Liczba programów edukacyjnych (spotkania,
pogadanki z młodzieżą)

300

317

362

320

Wartość inwestycji (zł.)

3 781 599

5 258 596

5 753 389

bd.

Pozostałe (zł)

1 503 371

2 020 440

2 585 841

bd.

Dofinansowanie etatów (zł)

20.000

20.000

20.000

20.000

CEL OPERACYJNY VI.1.2 – SPRAWNA I INTEGRUJĄCA POLITYKA SPOŁECZNA – SYSTEMOWE FORMY WSPARCIA,
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I WYKLUCZENU SPOŁECZNEMU
Liczba rodzinnych domów dziecka

6

5

5

5

Liczba osób pełniących rodzinną pieczę
zastępczą

135

121

127

126

Liczba dzieci przebywających
w instytucjonalnej pieczy zastępczej

7

6

6

6

Liczba wychowanków objętych wsparciem

48

42

47

42

Liczba osób uczestniczących w programach

7

5

0

0

Wartość wydatkowanych środków (zł)

5 002

3 395

0

0

CEL OPERACYJNY VI.1.3 – EFEKTYWNA POLITYKA ZDROWOTNA
Liczba osób objętych działaniami
profilaktycznymi (Sanepid)

8 677

8 682

9 219

8 600

Liczba programów i wydarzeń

35

22

28

26

Liczba opracowań diagnostycznych

552

525

535

530

Źródło: Powiat Krapkowicki
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Rozdział III Obszary działalności Powiatu
1. Infrastruktura i gospodarka
Powiat Krapkowicki posiada znaczący zasób infrastruktury technicznej, wymagającej podejmowanie działań
i inwestycji służących jej utrzymaniu i rozwojowi. W ramach tej infrastruktury zawiera się przede wszystkim
modernizacja, budowa i przebudowa dróg powiatowych, realizowanych konsekwentnie i ze znacznym
zaangażowaniem środków z budżetu. Ma to pozytywne przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na drogach
powiatowych i komfortu ich użytkowników. Działania sprawiają, że ocena Powiatu Krapkowickiego pod kątem
bezpieczeństwa komunikacyjnego jest bardzo dobra i wzorowa.

1.1.

Mienie Powiatu Krapkowickiego

Informacja o stanie mienia Powiatu Krapkowickiego zawiera dane o przysługujących powiatowi prawach
własności, innych niż własność prawach majątkowych, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach
uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ
na stan mienia. Przedmiotem obrotu rynkowego, mającym wpływ na stan mienia powiatowego w Powiecie
Krapkowickim jest prawo własności. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Krapkowickiego są
również przedmiotem najmu, dzierżawy, oddania w trwały zarząd, jak również obciążane ograniczonymi
prawami rzeczowymi. Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę stanowi istotny element
gospodarowania majątkiem, pozwala bowiem na uzyskiwanie przez powiat stałych miesięcznych dochodów,
przy zachowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do całej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości jest
uzasadniona w przypadkach, gdy wiadomo, że utrzymanie, remont i dalsza eksploatacja wymagają
wydatkowania nadmiernych środków finansowych, a nieruchomość stała się zbędna do wykonywania przez
powiat ustawowych zadań.
Tabela 17. Wartość mienia Powiatu Krapkowickiego zarządzanego przez Starostwo Powiatowe (stan na 31.12.2019 r.)

Mienie

Wartość (zł)

ŚRODKI TRWAŁE, w tym:
- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny elektryczne
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
- urządzenia techniczne
- środki transportu
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, w tym:
- kotły i maszyny elektryczne
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
- urządzenia techniczne
- środki transportu
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – wyposażenie, w tym:
- środki trwałe
- wyposażenie
- poza bilansowe

361.664.398,90
18.878.891,91
30.000.313,17
308.327.407,35
3.198,84
501.326,32
33.192,00
49.588,80
545.061,51
3.325.419,00
629.431,26
4.213.688,58
2.670,00
2.961.170,41
30.076,52
220.652,54
8.984,00
990.135,11
1.066.892,04
312.123,12
395.456,55
359.312,37

Powiat Krapkowicki posiada 100% udziałów w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
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1.1.1. Zmiany w stanie mienia zaistniałe w 2019 r.
Informacja o stanie mienia za rok 2019 r. stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 556/2020 Zarządu Powiatu
Krapkowickiego z dnia 30 marca 2020 r.
W Starostwie Powiatowym przyjęto na stan mienie ruchome o wartości 864 377,81 zł, zdjęto natomiast
mienie ruchome o wartości 176 245,79 zł. W jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego przyjęto
na stan mienie ruchome o wartości 2 888 813,51 zł, zdjęto natomiast mienie ruchome o wartości 175 675,83
zł. Zmiany w prawach własności nieruchomości:
1) Decyzją Starosty Krapkowickiego BS-B.6740.1.5.2018.HH z dnia 30.11.2018 r. Powiat Krapkowicki
nabył z mocy prawa, za odszkodowaniem, nieruchomości położone w Gogolinie obręb Karłubiec, pod
rozbudowę drogi powiatowej DP 1831 O. Wartość nabytych nieruchomości wynosi 106 185,00 zł.
Powierzchnia całkowita wynosi 0,1987 ha.
2) Aktem Notarialnym Rep.A nr 1309/2019 Z dnia 17.06.2019 r., Powiat Krapkowicki nabył
nieruchomość położoną w Krapkowicach na os. XXX- lecia 20, oznaczoną w operacie gruntów
i budynków jako działki 94/6 i 94/9 z k.m.10 o powierzchni 0,4610 ha o wartości 405 545,96 zł
z przeznaczeniem pod parkingi.
3) Aktem notarialnym Rep. Nr 1765/2019 z dnia 15.07.2019 r. Powiat Krapkowicki nabył, nieruchomość,
oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 444/1 i 445
z k.m. 6 położoną w Gogolinie obręb Gogolin II, o wartości gruntu 86 125,26 zł i wartości zabudowy
378 325,14 zł.
4) Aktem notarialnym Rep. A nr 8578/2019 z 20.11.2019 r. Powiat Krapkowicki przekazał w drodze
darowizny na rzecz Gminy Krapkowice działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków numerem 91/50 z mapy 10 o powierzchni 0,0272 ha o wartości gruntu 37 200,00 zł
zabudowaną chodnikiem i wiatą przystankową o wartości 44 000,00 zł.
5) Aktem notarialnym nr 8782/2019 z dnia 29.11.2019 roku Powiat Krapkowicki przekazał
w drodze darowizny na rzecz Gminy Walce działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów
i budynków: nr 1307/4 z mapy 9 o powierzchni 0,1400 ha o wartości 12 587,00 zł, nr 399/2
z mapy 1 o powierzchni 0,2319 ha o wartości 20 868,00 zł, 399/3 z mapy 1 o powierzchni 0,0738 ha
o wartości 6 641,00 zł.
6) Protokołami przekazania środków trwałych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przekazał na rzecz
Powiatu Krapkowickiego nieruchomości stanowiące drogi powiatowe:

27

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2019 rok
Tabela 18. Nieruchomości przekazane powiatowi przez ZDW w Opolu w 2019 r.

Obręb

Numer
działki

Mapa

Powierzchnia
[m2]

Wartość
[zł]

Chorula

66/2

1

0.0035

2272.00

Chorula

74/4

2

0.0120

2128.00

Chorula

75/4

2

0.0073

2602.00

Chorula

79/14

2

0.0511

5110.00

Chorula

225/38

4

0.0116

4134.00

Chorula

228/2

1

0.0182

6053.00

Chorula

230

1

4.3565

130700.00

Chorula

379/5

4

0.0004

100.00

Chorula

381/2

4

0.8481

25855.00
44800.00

Malnia

500/4

2

1.4938

Karłubiec

722/2

8

0.0263

800.00

Karłubiec

723/2

8

0.0371

1100.00

Karłubiec

723/3

8

0.0037

100.00

Karłubiec

724/2

8

0.0360

1100.00

Karłubiec

724/3

8

0.0097

300.00

Karłubiec

726/2

8

0.0509

1500.00

Karłubiec

727/2

8

0.0344

3182.00

Karłubiec

727/3

8

0.0042

388.00

Karłubiec

729/1

8

0.0505

505.00

Karłubiec

742/4

8

0.0077

770.00

Karłubiec

743/1

8

0.0065

650.00

Karłubiec

753/5

8

0.1172

11720.00

Karłubiec

753/6

8

0.0331

331.00

Karłubiec

753/7

8

0.0103

1001.00

Karłubiec

754/1

8

0.0274

2740.00

Karłubiec

755/3

8

0.0036

360.00

Karłubiec

765/3

8

0.0015

150.00

Karłubiec

765/4

8

0.0146

1460.00

Karłubiec

765/5

8

0.0090

90.00

Karłubiec

766/1

8

0.1140

3400.00

Karłubiec

766/2

8

0.0132

400.00

Karłubiec

766/3

8

0.1463

4400.00

Karłubiec

766/7

8

0.0477

4770.00
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1.1.2. Dochód z tytułu dzierżawy, użytkowania i najmu pomieszczeń
W 2019 r. dochód z tytułu dzierżawy, użytkowania i najmu pomieszczeń w budynkach Powiatu Krapkowickiego
wraz z kosztami eksploatacyjnymi wyniósł netto 534 670,56 zł, dochód z tytułu trwałego zarządu Domu Pomocy
Społecznej „Anna” wyniósł 2 100,22 zł, natomiast dochód z najmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Krapkowickiego wraz z kosztami eksploatacyjnymi wyniósł 31 015,10 zł.
W 2020 r. planowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania wyniosą:




z użytkowania i najmu pomieszczeń wraz z kosztami eksploatacyjnymi, w budynkach Powiatu
Krapkowickiego 867 058,50 zł;
z najmu pomieszczeń wraz z kosztami eksploatacyjnymi, w budynkach jednostek organizacyjnych
Powiatu Krapkowickiego 17 560,00 zł;
z tytułu trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej „Anna” 2 100,22 zł.

1.2.

Drogi publiczne

Infrastruktura drogowa obejmuje drogi, budowle tj. mosty i przepusty oraz środki transportu, tj. prom.
W Powiecie Krapkowickim funkcjonuje jeden prom przez rzekę Odrę w Zdzieszowicach. Prom „Józef” jest
jednym z nielicznych w tej części Europy promem o napędzie ręcznym. Korzystanie z przeprawy jest
bezpłatne i odbywa się w ustalonych harmonogramem godzinach.
Tabela 19. Infrastruktura drogowa w liczbach – dane za 2019 r.

Infrastruktura

Powiat
łącznie

Gmina
Krapkowice

Gmina
Gogolin

Gmina
Strzeleczki

Gmina
Walce

Gmina
Zdzieszowice

Drogi (km)

143,320

5,261

32,568

30,491

48,297

26,703

Mosty

12

1

0

7

4

0

Przepusty

59

0

9

16

27

7

Prom

1

0

0

0

0

1

1.2.1. Inwestycje na drogach powiatowych w 2019 r.
1) Wykonanie prac mających na celu umożliwienie właściwego odprowadzania wód deszczowych
i roztopowych do ziemi z jezdni drogi powiatowej nr 1837 O „Dobra – Rzepcze”, drogi powiatowej
nr 1443 O w miejscowości Żyrowa, drogi powiatowej nr 1454 O „Rozwadza – Dąbrówka” oraz
w ciągu drogi powiatowej nr 1210 O „Głogówek - Żużela”.
2) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej Nr 1445 O „Ćwiercie Walce”, w ciągu drogi powiatowej Nr 1443 O „DW423 – Jasiona – Żyrowa - Zdzieszowice”, na odcinku
Jasiona – Żyrowa oraz w pasie drogi powiatowej Nr 1255 O „Zawada – Buława – Pisarzowice.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości
Łowkowice ul. Krapkowicka, w rejonie posesji nr 37-39”.
4) Wykonanie uproszczonej koncepcji projektowej dla lokalizacji nowej drogi publicznej łączącej
w sposób bezkolizyjny dwie części miejscowości Zdzieszowice, w ramach zadania realizowanego
przez PKP „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowych z drogami –etap III”.
5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 O
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na odcinku Walce – Dobieszowice”.
6) Wykonanie remontu nawierzchni ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1810 O ul. Opolskiej
i nr 1465 O ul. Mickiewicza w miejscowości Walce.
7) Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych.
8) Wykonanie remontu balustrad mostowych (bariero-poręczy), zlokalizowanych w ciągu drogi
powiatowej nr 1833 O relacji „Strzeleczki - Racławiczki” w miejscowości Strzeleczki ul. Młyńska
i ul. Opolska.
9) Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych wraz z chodnikami w miejscowości Brożec
ul. Konopnicka oraz Rynek.
10) Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O ul. Prudnickiej „Kórnica – Dobra”
w miejscowości Komorniki.
11) Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Żużela wraz z nadzorem
inwestorskim.
12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy
powiatu.
13) Wykonanie nasadzeń w ciągu dróg powiatowych.
14) Wykonanie remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O relacji „Strzeleczki – Racławiczki”
w miejscowości Strzeleczki ul. Opolska (km 0+750).
15) Przebudowa chodnika ul. Kozielska w miejscowości Żywocice.
16) Wykonanie remontu promu międzybrzegowego „JÓZEF”, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej
nr 1408 O relacji Zdzieszowice – Walce, odnowienie klasy oraz przedłużenie ważności uproszczonego
świadectwa zdolności żeglugowej.
17) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin.
18) Wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika na długości 46 m. b. w ciągu drogi powiatowej nr 1808
O – ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Zdzieszowice.
19) Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O na rzece Odra w Zdzieszowicach.
20) Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów, w ciągu dróg powiatowych na
terenie Powiatu Krapkowickiego.
21) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego przy wykorzystaniu
sprzętu i materiałów Wykonawcy.
1.2.2. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie skutków zimy
wywołanych takimi czynnikami jak opady śniegu oraz śliskość pośniegowa. Jest to jedno z zasadniczych
powinności zarządcy dróg, bezpośrednio związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
Realizuje się je m.in. poprzez odśnieżanie, zwalczanie śliskości czy też usuwanie powstających zimą ubytków
w nawierzchni drogowej.
Zarząd Powiatu Krapkowickiego zarządza drogami powiatowymi na obszarze o łącznej długości 143,31 km.
Drogi objęte odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości są objęte drogi o łącznej długości 133,67 km. Drogi
nieobjęte zimowym utrzymaniem, stanowiące 7,31 km, mają znikome znaczenie komunikacyjne, nie
stanowią dojazdów do zabudowań i cechują się małym natężeniem ruchu. Są to na ogół drogi leśne,
gruntowe i tłuczniowe. W celu realizacji zadania, Powiat Krapkowicki, będąc zarządcą dróg powiatowych,
wyłonił w drodze przetargu następujących wykonawców do zimowego utrzymania dróg: KOMUNALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15 – na
terenie Gminy Gogolin, Zdzieszowice, Walce i Strzeleczki.
Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej Powiat Krapkowicki wprowadził dwa standardy prac,
które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem. Na podstawie
Uchwały Nr 899/2013, Zarządu Powiatu Krapkowickiego, z dnia 12 września 2013 r. wprowadzono I i II
standard zimowego utrzymania dróg.
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Standard I – Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na całej długości ze szczególnym
uwzględnieniem: skrzyżowań, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach
autobusowych, przejść dla pieszych - czas reakcji 2 godziny od stwierdzenia wystąpienia zjawisk oraz
po ustaniu opadów śniegu.
Standard II – Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach: skrzyżowań
dróg, na łukach o ograniczonej widoczności, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu > 4%,
przystankach autobusowych, przejść dla pieszych - czas reakcji 4 godziny od stwierdzenia wystąpienia
zjawisk oraz po ustaniu opadów śniegu.

Zwalczanie śliskości przewidziane jest trzema metodami: za pomocą mieszanki kruszywa odsianego (piasek)
frakcji 0-2 mm z solą drogową w proporcji 3:1, zwanej dalej „mieszanką piaskowo-solną” lub mieszanki
chipsów kokosowych frakcji 2-4 i soli drogowej w proporcji 3:1 dla dróg powiatowych na terenie Powiatu
Krapkowickiego, soli drogowej – do zwalczania naboi lodowych oraz solanki.

1.3.

Transport drogowy

W 2019 r. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz
przewozu osób (autobusem) posiadało 44 przedsiębiorców. Zaświadczenia na wykonywanie przewozów
drogowych na potrzeby własne posiadało 88 przedsiębiorców, natomiast licencje na przewóz osób pojazdem
samochodowym, który przeznaczony jest do przewozu od 7 do 9 osób (łącznie z kierowcą) posiadało 9
przedsiębiorców. Ww. przedsiębiorcy podlegają kontroli, która jest przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat.
Na terenie powiatu krapkowickiego 3 przewoźników wykonywało regularne przewozy na 11 liniach
komunikacyjnych.
Z dróg położonych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, usunięto 31 pojazdów i umieszczono na parkingu
strzeżonym, a w stosunku do 4 pojazdów nieodebranych z parkingu złożono wniosek o orzeczenie przepadku.
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1.4.

Zamówienia publiczne

W ramach realizacji zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych dotyczących nabywania dostaw, usług
i robót budowlanych, Powiat Krapkowicki realizował zadania przedstawione w poniższych tabelach.
Tabela 20. Zadania z zakresu Prawa zamówień publicznych dotyczące nabywania dostaw, usług i robót budowlanych

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj
Wartość
zamówienia zamówienia

Wartość
umów (bez
VAT)

Tryb
udzielenia
zamówienia

1

Organizacja i przeprowadzenie 7- dniowych
warsztatów narciarsko-snowboardowych
(6 noclegów) dla max. 25-osobowej grupy dzieci
i młodzieży z województwa opolskiego do
miejscowości górskich w Polsce – Tatry
(w odległości nie większej niż 25 km od
Zakopanego) w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i
dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja”

Usługa

do 221.000

42.682,93

PN

2

Organizacja i przeprowadzenie 6-dniowej wycieczki
dydaktyczno-rekreacyjnej (5 noclegów) dla grupy
dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do
miejscowości nadmorskiej w Polsce – położonej
w odległości nie większej niż 45 km w linii prostej
od Urzędu Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg przy czym nie dalej niż 500 m
w linii prostej od plaży miejskiej, w ramach projektu pt.
„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja”

Usługa

do 221.000

43.097,56

PN

3

Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi
powiatowej nr 1408 O na rzece Odra
w Zdzieszowicach.

Usługa

do 221.000

195.411,11

PN

4

Dostarczenie, wniesienie, złożenie oraz montaż
sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni
zawodowej dla zadania realizowanego w Zespole
Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach - Cześć III –
laboratorium chemiczne, w ramach projektu
pn. ”Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach”

Dostawa

do 221.000

140.905,00

PN

Robota
budowlana

do 5.548.000

143.815,04
121.468,29
179.561,38

PN

5

Wykonanie remontów cząstkowych dróg
powiatowych

6

Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych
w miejscowości Żużela

Robota
budowlana

do 5.548.000

287.799,67

PN

7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień
Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy
powiatu

Robota
budowlana

do 5.548.000

1.621.500,00

PN

8

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul.
Kamiennej w miejscowości Gogolin” na długości
ok. 1+858 m

Robota
budowlana

do 5.548.000

4.350.000,00

PN
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Tabela 21. Postępowania wyłączone ze stosowania Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym

Lp.

Wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na
wartość zamówienia

Łączna wartość
udzielonych zamówień
(bez VAT)

1

Zamówienia, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy:

4 629 016,22

2

Zamówienia których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących
budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy

862 270,00

3

Zamówienia, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
operacje przeprowadzane z Europejskim instrumentem Stabilności Finansowej i
Europejskim Mechanizmem Stabilności, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. j ustawy

591 371,00

Tabela 22. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne

Lp.

Numer ogłoszenia

Rodzaj
zamówienia

Liczba
złożonych
ofert

Wartość
umów

1

514539-N-2019/510068381N-2019

Robota budowlana

4

444 844,71

2

537381-N-2019/510107010N-2019

Robota budowlana

6

287 799,67

3

547984-N-2019/510132758N-2019

Robota budowlana

6

1 621 500,00

4

548024-N-2019/510135185N-2019

Robota budowlana

6

-

5

596347-N-2019/510221977N-2019

Robota budowlana

4

4 350 000,00

6

619988-N-2019/510275370N-2019

Usługa

2

195 411,11

7

626719-N-2019/510273250N-2019

Usługa

0

-

8

634387-N-2019/510276659N-2019

Usługa

0

-
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Tryb
udzielenia
zamówienia

Uwagi

PN
PN
PN
PN

Postępowanie
unieważnione

PN
PN
PN

Postępowanie
unieważnione

PN

Postępowanie
unieważnione
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Tabela 23. Postępowania wyłączone ze stosowania Prawo zamówień publicznych w jednostkach

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy
z uwagi na wartość zamówienia

Łączna wartość
udzielonych zamówień
(bez VAT)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach - zamówienia, których wartość nie
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy

54 222,01

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach - zamówienia, których wartość nie
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy

54 691,30

Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach - zamówienia, których wartość nie
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy

173 256,42

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach - zamówienia, których
wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.
4 pkt 8 ustawy

167 206,59

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach - zamówienia, których wartość nie
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy

315 553,37

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach - zamówienia, których wartość nie
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy

240 111,61

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach - zamówienia, których
wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.
4 pkt 8 ustawy

426 996,20
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2. Komunikacja
Na dzień 31.12.2019 r. w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było ogółem 63 361 pojazdów. W roku
2019 r. dokonano łącznie 55 509 operacji związanych z rejestracją pojazdów. W ramach wykonywania zadań
związanych z rejestracją pojazdów i uprawnieniami kierowców, w 2019 r. wydano:









8 916 dowodów rejestracyjnych,
4157 kart pojazdów,
5477 tablic rejestracyjnych,
1 368 praw jazdy,
6482 decyzji o rejestracji pojazdów,
667 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
115 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
131 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (w tym 44 zatrzymań z powodu przekroczenia dopuszczalnej
prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym).

Do zadań wydziału, z upoważnienia Starosty, należy nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów
i Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Powyższe formy działalności gospodarczej, stanowią działalność
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i podlegają wpisowi do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
objętej wpisem.
Na terenie powiatu funkcjonują 2 Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów i 5 stacji podstawowych. Zlokalizowane
są na terenie gmin Krapkowice (3 stacje), Zdzieszowice (3 stacje) i Gogolin (1 stacja). Starosta prowadzi
rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz przeprowadza coroczne kontrole.
W roku 2019, przeprowadzono siedem planowanych kontroli SKP. W przypadku czterech przedsiębiorców
wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w zakreślonym terminie.
Ma terenie powiatu funkcjonuje 8 Ośrodków Szkolenia Kierowców. Zlokalizowane są na terenie gmin
Krapkowice (5 ośrodków), Zdzieszowice (2 ośrodki) i Gogolin (1 ośrodek). Starosta Krapkowicki prowadzi
rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przeprowadza coroczne kontrole.
W roku 2019 przeprowadzono osiem planowanych kontroli OSK. W przypadku 6 przedsiębiorców wydano
zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w zakreślonym terminie.
Ponadto, prowadzony jest nadzór nad diagnostami i instruktorami nauki jazdy. W roku 2019 w ewidencji
Starosty Krapkowickiego znajdowało się 22 instruktorów oraz 20 diagnostów.
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3. Budownictwo i środowisko
Edukacja proekologiczna, administracja architektoniczno-budowlana, gospodarka wodna, ochrona
środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

3.1.

Edukacja publiczna

Edukacja publiczna obejmuje działania promujące i rozwijające świadomość ekologiczną mieszkańców.
Działanie to zostało ujęte w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016 –
2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” przyjętego Uchwałą nr XI/80/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 października 2015 r. W 2019 r. w ramach tego działania zostało zrealizowanych dziewięć inicjatyw:
1) Powiatowa Olimpiada Ekologiczna pn.: „Bioróżnorodność w Naszym Powiecie” – II edycja.
2) „Festiwal Dyni- Bania Fest” na którym odbywają się konkursy: na najcięższą dynię; warzywny
w kategorii najdłuższy ogórek, najcięższy kabaczek/cukinia, najcięższy pomidor; stół jesienny;
kiermasz smaków; bieg „biegam BIO lubię” promujący bioróżnorodność; konkurs kulinarny z dynią
w roli głównej.
3) Konkurs dla przedszkoli z naszego powiatu pn. „Zielony powiat w miniaturce” – II edycja.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy polegającej na wykonaniu makiety, ukazującej
bioróżnorodność w powiecie krapkowickim.
4) Konkurs dla mieszkańców powiatu krapkowickiego pn. „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie”.
5) Interaktywna Mapa bioróżnorodności powiatu krapkowickiego.
6) Zielone szkoły w Mosznej o tematyce bioróżnorodności.
7) Wyjazdy seniorów do Mosznej celem edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
8) Prelekcje w Przedszkolu o tematyce „Zwierzęta i rośliny występujące w lesie”.
9) Szkolenie dla przedsiębiorców dot. BDO i KOBiZE.

3.2.

Administracja architektoniczno-budowlana

W celu usprawnienia obsługi interesantów Urzędu Starostwa oraz pracy wydziału z dniem 1 listopada 2017 r.
został wydzielony Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej. W skład referatu wchodzi jego
kierownik, 4 inspektorów oraz 1 pomoc administracyjna. Referat wykonuje w głównej mierze zadania takiej
jak:













weryfikowanie i sprawdzanie zgodności z przepisami dokumentacji budowlanej, która średnio
zawiera około 400 stron,
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych,
wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych i pozwoleniu na budowę,
przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
rozbiórek obiektów budowlanych,
stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz przekazywanie ich uwierzytelnionych kopii do organu wyższego stopnia,
przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz
warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
zatwierdza zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
potwierdza spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia
odrębnej własności lokali,
potwierdzanie powierzchnie użytkowe domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
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opiniowanie, uzgadnianie dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, w którym
właściwy jest Zarząd Powiatu,
prowadzenie sprawozdawczości,
wydawanie dzienników budowy,
wydawanie zaświadczeń o ostateczności wydanych decyzji,
prowadzenie spraw wynikających z przepisów szczególnych.

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowane jest w zależności od wniosków
jakie wpływają od interesantów. Dane za 2019 r.:
















ilość wniosków jakie wpłynęły – 1844
ilość wydanych decyzji – 702
ilość spraw pozostawionych bez rozpoznania – 30
ilość decyzji odmownych – 26
ilość umorzonych postępowań – 12
ilość przygotowanych zawiadomień – 445
ilość wystosowanych postanowień – 221
ilość wystosowanych wezwań – 314
ilość przygotowanych pism do konserwatora – 16
ilość zweryfikowanych zgłoszeń – 295
ilość wydanych sprzeciwów do zgłoszeń – 57
ilość wydanych dzienników budowy – 625
ilość wydanych decyzji przenoszących – 22
ilość zaopiniowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – 13
ilość wydanych zaświadczeń – 250

3.3.

Gospodarka wodna

Od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Obszar powiatu krapkowickiego podlega
pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w skład którego wchodzi Zarząd Zlewni w Opolu,
obejmujący Nadzory Wodne w Opolu, Prudniku i Krapkowicach.
Wody Polskie są państwową osobą prawną w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
2. Regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
3. 50 zarządów zlewni;
4. 330 nadzorów wodnych.
Działania z zakresu gospodarki wodnej realizowane są w oparciu o „Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” przyjęty Uchwałą nr
XI/80/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 października 2015 r.
Na terenie powiatu krapkowickiego wyznaczone są 3 punkty do badania wód podziemnych:




w Zdzieszowicach,
w Krapkowicach,
w Gogolinie.

Na terenie powiatu krapkowickiego wyznaczonych jest 5 punktów do badania wód powierzchniowych:
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Odra na wysokości Obrowca,
Osłobłoga na wysokości Krapkowic,
Stradunia na wysokości Straduni,
Łącka Woda na wysokości Januszkowic,
Biała na wysokości Dobrej.

Badania w tych punktach przeprowadzane są na podstawie harmonogramu ujętego w Programie
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. W roku 2019 nie były
przeprowadzane badania w tych punktach pomiarowych. Ocenę jakości wód powierzchniowych i
podziemnych na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadza WIOŚ w Opolu. W chwili przygotowania
niniejszego raportu, raport oceny jakości wód na rok 2019 nie był jeszcze dostępny. Nadzór nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Krapkowickiego sprawowany jest przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3.4.

Ochrona środowiska

Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane są m.in. w oparciu o „Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” przyjętego Uchwałą nr
XI/80/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 października 2015 r. Większość zadań wykonywana jest
na podstawie ustaw szczegółowych z zakresu ochrony środowiska.
Powiat Krapkowicki podejmuje działania na rzecz ochrony powietrza – ograniczenia niskiej emisji
zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej w formie dotacji. W 2019 r. zostało dotowanych 97 inwestycji
polegających na likwidacji nieekologicznych kotłowni opalanych paliwem stałym. Wykorzystano środki
w kwocie 146 500,00 zł ze 150 000,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu
Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.
Dane za 2019 r. dotyczące obszaru ochrony środowiska i przyrody:















ilość wniosków jaka wpłynęła do rozpatrzenia – 1105,
ilość wydanych decyzji na wycinkę drzew – 96,
ilość wystosowanych wezwań – 35,
ilość decyzji na gospodarowanie odpadami – 3,
ilość decyzji na emisję do powietrza – 1,
ilość przyjętych zgłoszeń na emisję – 30,
ilość decyzji na wytwarzanie odpadów – 3,
ilość przeprowadzonych oględzin – 250,
ilość przeprowadzonych kontroli – 5,
ilość udzielonych informacji o środowisku – 8,
ilość wydanych decyzji umarzających opłatę za wycięcie drzew lub krzewów – 42,
ilość zarejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 48,
ilość wyrejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 32,
ilość spraw z zakresu geologii – 31.

Wprowadzono 317 sztuk bażantów na terenie powiatu w celu poprawy stanu populacji dziko żyjącej
zwierzyny drobnej.

3.5.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

W obszarze leśnictwa i rybactwa śródlądowego większość zadań wykonywana jest na podstawie ustaw
szczegółowych z zakresu leśnictwo i rybactwa śródlądowego. Ponadto od 1.01.2013 r. do 31.12.2022 r.
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obowiązuje Uproszczony plan urządzenia lasu – inwentaryzacja, przyjęty przez Starostę Krapkowickiego.
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach nie realizuje zadań z zakresu rolnictwa. Sprawy te prowadzone są
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posiadającą swoje biuro powiatowe w budynku
Starostwa oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, którego Terenowy zakład doradztwa również mieści
się w budynku urzędu.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w obszarze rolnictwa, leśnictwa i rybactwa w 2019 r.:






wyjazdy do lasu – 56,
ilość wydanych zaświadczeń o legalności pozyskania drewna – 51 ,
ilość wydanych zaświadczeń o lasach – 541,
ilość wydanych kart wędkarskich – 176,
ilość zarejestrowanych łodzi do amatorskiego połowu ryb – 42.
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4. Geodezja, kartografia, kataster
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) dysponuje zasobem ksiąg
katastralnych, rejestrów gruntów, operatów geodezyjnych i dowodów zmian. Począwszy od 2014 r.
prowadzona jest cyfryzacja zasobu, głównie do formatu PDF i szacunkowo zawiera ponad 1,1 mln
zeskanowanych stron. Dane są podłączone do systemu GEO-INFO w Starostwie. System ten jest od 2015 r.
bezpłatnie udostępniany geodetom i służy do wymiany danych pomiędzy geodetą, a PODGiK. W efekcie, do
bazy GEO-INFO wpływają na bieżąco wszystkie operaty z wykonanych prac geodezyjnych (ok. 1400 rocznie),
co pozwoliło na znaczące usprawnienie i skrócenie czasu obsługi w tym zakresie. Do chwili obecnej system
obejmuje 243 tys. woluminów (364,5 GB danych).
Tabela 24. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego PODGiK

Zasób

Stopień
ukończenia

Wolumen

Objętość

Uwagi

Matrykuły ksiąg katastralnych

100%

35 700

57,5 GB

-

Rejestry gruntów

100%

32 300

60,5 GB

-

Operaty geodezyjne

90%

41 900

139,0 GB

5% w trakcie

Dowody zmian

95%

123 200

107,5 GB

5% w trakcie

W 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zrealizowano następujące działania, związane
z obszarem geodezji, kartografii i katastru:






zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych – 1 522
udostępnienie danych, materiałów, informacji z PZGiK
z wyłączeniem wypisów i wyrysów – 1 278
wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków – 10 517
narady koordynacyjne usytuowania uzbrojenia podziemnego terenu – 100
zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonane
w ramach czynności materialno-technicznych – 4 655

Wielkość wpływów z opłat dot.:






udostępniania materiałów zasobu – 119 877,00 zł
wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków – 210 966,00 zł
uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – 18 093,00 zł
uwierzytelniania dokumentów – 72 945,00 zł
udostępniania dokumentów rzeczoznawcom – 11 232,00 zł

W celu poprawienia jakości świadczonych usług w zakresie geodezji i kartografii, w 2019 r. dokonano zakupu
sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów
rolnych – 4 komputery i 1 monitor na kwotę 11 895,00 zł w tym dofinansowanie budżetu Województwa
Opolskiego w kwocie: 9 936,58 zł.
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5. Rozwój i współpraca
5.1.

Organizacje pozarządowe

5.1.1. Otwarte konkursy ofert w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie
Współpraca Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi realizowana była w 2019 r. na
podstawie Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 uchwalonego 25 października 2018 r. Uchwałą
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XL/309/2018 w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
polegała
na
zlecaniu
realizacji
zadań
publicznych
w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji. Na ten cel w 2019 r.
przeznaczono w Budżecie Powiatu Krapkowickiego kwotę 250 000,00 zł.
W otwartych konkursach wpłynęło łącznie 130 ofert na realizację zadań publicznych. W wyniku
postępowania konkursowego przyznano 106 dotacji, podpisano 106 umów.
Zrealizowano 105 zadania publiczne. Zadania te realizowane były w następujących obszarach:





kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Na ten cel przeznaczono kwotę
100 000,00 zł. W konkursie złożono 35 ofert, udzielono 30 dotacji na kwotę 100 000,00 zł;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Na ten cel przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.
W konkursie złożono 50 ofert. Udzielono 38 dotacji na kwotę 100 000,00 zł;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 zł.
W konkursie złożono 21 ofert, udzielono 18 dotacji na kwotę 25 000,00 zł;
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. W konkursie
złożono 24 oferty. Udzielono 20 dotacji na kwotę 25 000,00 zł. Jeden oferent mimo podpisania
umowy nie zrealizował zadania i zwrócił kwotę dotacji 500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawierają poniższe tabele.
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Tabela 25. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Lp
1
2
3
4
5

Nazwa dotowanego
KS Otmęt Krapkowice
GRUPA KAPIJA SPORT w Zdzieszowicach
Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie
Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice
Klub Sportowy Unia Krapkowice

Nazwa zadania
KS Otmęt Krapkowice – rozwój piłki ręcznej w Powiecie
Krapkowickim

Kwota dotacji

11.000,00

Sportowe emocje od 20 lat w sercu Opolszczyzny – Odra
Triathlon

9.000,00

Zapasy 2019 - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży

6.000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłka nożna
oraz pływanie – UKS Spiders Krapkowice 2019

6.000,00

Stawiamy na młodzież! Szkolenie piłkarzy w KS Unia
Krapkowice 2019

6.000,00

6

Klub Sportowy PV Volley w Krapkowicach

Piłka Siatkowa w Powiecie Krapkowickim

5.000,00

7

Bongo Opole

Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział
w ogólnopolskich rozgrywkach futsalu

5.000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska
Otmęt Krapkowice

Piłka Nożna - szkolenie dzieci w Sercu Opolszczyzny

9

OTMĘT FKS w Krapkowicach

Piłka naszą pasją w Sercu Opolszczyzny

3.500,00

10

Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski Zdzieszowice

Promocja Powiatu Krapkowickiego: Akademia Sztuk Walki
od 20 lat w sercu Opolszczyzny

2.500,00

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

Międzynarodowy turniej MIRO łączy Narody
zamieszkujące „Od 20 lat w sercu Opolszczyzny”

2.500,00

12

Klub Sportowy Górażdże

Piłka nożna od 20 lat w Sercu Opolszczyzny

2.000,00

13

Uczniowski Klub Sportowy '”Krap-SportDance” w Krapkowicach

Warsztaty Taneczne w ramach obozu szkoleniowowypoczynkowego w Litomyślu

2.000,00

Klub Karate-Do Enso- Gogolin - Krapkowice

Karate – Sport i pasja – poprzez szkolenie dzieci
i młodzieży w powiecie Krapkowickim

2.000,00

11

14

4.000,00

15

Chorągiew Opolska ZHP

Harcerstwo na sportowo – 2019

2.000,00

16

MORSY NA KOKSIE w Zdzieszowicach

AKTYWNE MORSY

2.000,00

17

ATLETA Fight Club w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w powiecie krapkowickim – zakup maty zapaśniczej

2.000,00

18

„NASZE DZIEDZICTWO” STOWARZYSZENIE
W ŻYROWEJ

XII GALA SPORTU „ŻYROWIK”

Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM
w Zdzieszowicach

AKROBATYKA DLA KAŻDEGO

20

Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach

XIII edycja ligi futsalu TK

2.000,00

21

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

20 lat w sercu Opolszczyzny – Festyn Sportowo-Rodzinny

1.500,00

22

Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach

Rozwój tenisa stołowego w Powiecie Krapkowickim

1.500,00

23

Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice

VIII Ogólnopolski Turniej Submission Fighting
w Krapkowicach

1.500,00

19

24
25

2.000,00
2.000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Rospondek” w Żyrowej

WIOSNĄ I JESIENIĄ RAZEM DO CELU

GÓRNIK JANUSZKOWICE

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców Januszkowic i powiatu

1.500,00
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Krapkowickiego
26

Ludowy Zespół Sportowy w Kromołowie

Piłkarskie podsumowanie sezonu w Sercu Opolszczyzny
1.500,00

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Kamyki
w Kamieniu Śląskim

Organizacja turnieju piłkarskiego i pikniku rodzinnego –
Powiat krapkowicki 15 lat w UE

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

„Poćwiczmy razem! 20 lat w sercu Opolszczyzny”

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŻDŻE

Letnie półkolonie na sportowo dla zdrowia Serca
Opolszczyzny

1.000,00

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„SZEKLA” w Zdzieszowicach

Pływanie, żeglarstwo i kajakarstwo jako innowacyjna
forma aktywności turystyczno-sportowej

1.000,00

LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA”
W ŻYROWEJ

Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie
powiatu krapkowickiego w 2019 roku

1.000,00

KS Zdzieszowice – BikeTeam

Szerzenie aktywności fizycznej oraz promocja Powiatu
Krapkowickiego poprzez uprawianie sportów
wytrzymałościowych przez jej mieszkańców oraz
organizację pierwszych w powiecie zawodów
w SWIMRUNIE

1.000,00

Propagowanie, promocja i rozwój wspinaczki na terenie
Powiatu Krapkowickiego

1.000,00

Towarzystwo Miłośników Strzelectwa
„Sagittarius” w Gogolinie

Upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu
strzelectwa sportowego

1.000,00

Stowarzyszenie Szachistów „Hetman
Krapkowice”

Całoroczne rozgrywki szachowe 2019

LZS Dąbrówka Górna

Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych
o Puchar Starosty Krapkowickiego

1.000,00

Ludowy Zespół Sportowy
Kórnica - Nowy Dwór

Organizacja Turnieju piłkarskiego w kategorii seniorów –
LZS Kórnica - Nowy Dwór 2019

1.000,00

KLUB SPORTOWY MAGNUM CHORULA

Gramy w piłkę nożną

1.000,00

Climb Team Gogolin

1.500,00
1.000,00

1.000,00

RAZEM
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Tabela 26. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
Lp

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA”
W ŻYROWEJ

Od 20 lat w Sercu Opolszczyzny – spotkanie pokoleń
w ramach obchodów 100-lecia klubu piłkarskiego LKS
VICTORIA ŻYROWA

2

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Pogłębianie tradycji Powiatu Krapkowickiego „Od 20 lat
w sercu Opolszczyzny" poprzez współorganizację Środy
Żurowej 2019

8.200,00

3

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Walce

Muzyka orkiestrowa łączy pokolenia „Od 20 lat
w sercu Opolszczyzny”

7.000,00

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Koncerty na wodzie w Kamieniu Śląskim

5.215,00

5

Chorągiew Opolska ZHP

Śpiewogranie 2019

5.000,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

„Od 20 lat na Śląską nutę w sercu Opolszczyzny”

4.800,00

7

Stowarzyszenie Pszczółka Maja
w Zdzieszowicach

Akcja charytatywna „Pszczółka Maja dla Bartka”

4.500,00

8

GRUPA KAPIJA SPORT
w Zdzieszowicach

BIEG PAMIĘCI MIĘDZY POMNIKAMI

4.000,00

9

Uczniowski Klub Sportowy „Krap-SportDance” w Krapkowicach

VIII Krapkowickie Zderzenia Taneczne 2019

3.500,00

10

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GÓRAŻDŻE

„To tylko sztuka” - uroczyste obchody 10-lecia istnienia
SPSP im. H. Sienkiewicza w Górażdżach w roku
20-lecia istnienia Powiatu Krapkowickiego

3.000,00

11

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie

110 lat OSP Zielina – Od 20 lat w sercu Opolszczyzny

3.000,00

12

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Rospondek” w Żyrowej

„TAŃCZYMY W SERCU OPOLSZCZYZNY”

3.000,00

13

Stowarzyszenie Wsi Odrowąż

Festyn rekreacyjny w Sercu Opolszczyzny – Odrowąż
2019

3.000,00

14

Opolska Fundacja Promocji Kobiet
w Opolu

Promocja powiatu krapkowickiego w ramach konkursu
Miss i Mister Opolszczyzny 2019

3.000,00

15

Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach

III Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych

3.000,00

16

Stowarzyszenie OSIEDLOK
w Zdzieszowicach

BOGĄCZE

3.000,00

17

Ochotnicza Straż Pożarna
w Żywocicach

130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żywocicach jako integracja międzypokoleniowa w roku
obchodów 20-lecia Powiatu Krapkowickiego

2.500,00

18

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Biesiada Straduńska

2.500,00

19

„NASZE DZIEDZICTWO”
Stowarzyszenie w Żyrowej

„NA STAWIE MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW - ŁĄCZĄ
POKOLENIA”

2.500,00

20

UNIWERSYTET III WIEKU
w Krapkowicach

Zabawa Andrzejkowa Członków UTW

2.500,00

21

Ochotnicza Straż Pożarna
w Ściborowicach

Od 20 lat w sercu Opolszczyzny – JUBILEUSZOWY DZIEŃ
ZIEMNIAKA W ŚCIBOROWICACH

2.250,00

22

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

Szczęśliwa Mama „Od 20 lat w sercu Opolszczyzny”

2.000,00
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23

Fundacja Ars Activia
w Zielonej Górze

III Międzynarodowy Festiwal Muzyka w zabytkach
Powiatu Krapkowickiego

2.000,00

24

Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM
w Zdzieszowicach

OCZAMI DZIECKA II

2.000,00

25

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja
w Krapkowicach

„5 na 5” – Pięć wystaw
z okazji pięciolecia Galerii Studnia

1.535,00

26

Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła”
w Komornikach

Tradycyjne Obchody Św. Marcina

1.500,00

27

Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś”
w Górażdżach

Wspólne Biesiadowanie w miejscowości Górażdże –
2019 rok

1.500,00

28

Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość
w Choruli

Dofinansowanie oprawy muzycznej imprezy kulturalnej Jesienny Festyn Rekreacyjny - we wsi Chorula

1.500,00

29

Stowarzyszenie Razem dla Obrowca

Festyn letni w sołectwie Obrowiec

1.500,00

30

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi
Januszkowice

Żur przy wspólnym ognisku

1.000,00

RAZEM
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Tabela 27. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w obszarze działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Lp

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Krapkowicach

Światowy Dzień Seniora Od 20 lat
w Sercu Opolszczyzny

3.000,00

2

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
w Walcach

Twórczynie ludowe
z serca Opolszczyzny poznają Kaszuby

3.000,00

3

Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła”
w Komornikach

Festyn międzypokoleniowy
w ramach 20-lecia Powiatu Krapkowickiego

2.000,00

4

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy
Gogolin „OKAŻ SERCE INNYM” w Gogolinie

„Roztańczony Gogolin od 20 lat w sercu Opolszczyzny”

2.000,00

5

UNIWERSYTET III WIEKU
w Krapkowicach

AKTYWNY SENIOR WYCIECZKA CZŁONKÓW UTW

2.000,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

„Od 20 lat w sercu Opolszczyzny, tam gdzie pesel nie zna
granic”

1.500,00

7

Stowarzyszenie OSIEDLOK
w Zdzieszowicach

TURYSTYKA JAKO INSPIRACJA

1.500,00

8

Salus Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
w Krapkowicach

Joga dla zdrowia Seniorów

1.000,00

9

Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Ojca Pio w Zdzieszowicach

Wyjazd kulturalno-krajoznawczy

1.000,00

10

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia

Wiosenna wycieczka emerytów śladami
Jana Pawła II

1.000,00

11

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce

Waleccy seniorzy aktywnie i pożytecznie spędzają
wakacje

1.000,00

12

Stowarzyszenie Razem dla Obrowca

MY SENIORZY PIĘKNY OGRÓD STWORZYMY –
KWIATY W NIM ZASADZIMY

1.000,00

13

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

„Razem lepiej” integracja seniorów poprzez poznawanie
lokalnej historii

1.000,00

14

Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś”
w Górażdżach

Spotkanie opłatkowe dla emerytów miejscowości
Górażdże 2019

1.000,00

15

Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju Wsi Januszkowice

Senior na wakacjach

1.000,00

16

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie
Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy im.
Dzierżonia w Krapkowicach

Senior w ogrodach
w sercu Opolszczyzny

1.000,00

17

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Krapkowicach-Otmęcie

W gronie seniorów czas miło płynie –
w naszej parafialnej rodzinie

500,00

18

Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jana
Chrzciciela w Obrowcu

Wiek seniora super sprawa – odpoczynek i zabawa

500,00

RAZEM
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Tabela 28. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego
Lp

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna
w Walcach

Służymy i niesiemy pomoc „od 20 lat w sercu
Opolszczyzny” a 111 lat w Regionie

2.000,00

2

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jasionej

Bezpieczny powiat z OSP Jasiona – od 20 lat
w sercu Opolszczyzny

2.000,00

3

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łowkowicach

20-lecie Powiatu Krapkowickiego – 20-stu
doposażonych strażaków ochotników

2.000,00

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Straduni

130 lat służy OSP w Straduni a 20 lat w sercu
Opolszczyzny

2.000,00

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kromołowie

Razem tworzymy bezpieczeństwo Od 20 lat
w Sercu Opolszczyzny

1.500,00

6

Ochotnicza Straż Pożarna
w Zabierzowie

OSP 90 lat w Zabierzowie a „od 20 lat w sercu
Opolszczyzny”

1.500,00

7

Ochotnicza Straż Pożarna
w Strzeleczkach

Bezpiecznie od 20 lat w Sercu Opolszczyzny

1.500,00

8

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pisarzowicach

Bezpieczny strażak - bezpieczny powiat

1.500,00

9

Ochotnicza Straż Pożarna
w Odrowążu

Bezpieczny strażak

1.000,00

10

Ochotnicza Straż Pożarna
w Januszkowicach

Od 20 lat w sercu Opolszczyzny – razem tworzymy
bezpieczeństwo!

1.000,00

11

Ochotnicza Straż Pożarna
w Zielinie

Poprawa bezpieczeństwa Powiatu Krapkowickiego
„Od 20 lat w sercu Opolszczyzny”

1.000,00

12

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kamieniu Śląskim

Kampania informacyjno-edukacyjna: Tlenek węgla
- cichy zabójca

1.000,00

13

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rozwadzy

1.000,00

14

Ochotnicza Straż Pożarna
w Obrowcu

Profesjonalny sprzęt ratowniczy to poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Krapkowickiego
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
krapkowickiego

15

Ochotnicza Straż Pożarna
w Żyrowej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu

1.000,00

16

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rogowie Opolskim

Zakup hełmów strażackich dla OSP Rogów Opolski

1.000,00

17

Ochotnicza Straż Pożarna
w Gogolinie

Zakup sprzętu ratowniczego

1.000,00

18

Ochotnicza Straż Pożarna
w Żywocicach

Zakup Flar ostrzegawczych i Rękawic strażackich
dla OSP Żywocice

800,00

19

Stowarzyszenie OSIEDLOK
w Zdzieszowicach

BĄDŹ BEZPIECZNY

700,00

20

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dobieszowicach

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

500,00

RAZEM
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5.1.2. Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego
w oparciu o ustawę o sporcie
Powiat ogłosił również otwarty konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie
powiatu krapkowickiego na rok 2019 w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1468 z późn. zm.). Konkurs na realizację zadań publicznych w tym obszarze ogłoszono Uchwałą Nr 211/2019
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2019. Na ten
cel przeznaczono kwotę 95 000,00 zł. Do konkursu złożono 31 projekty. Udzielono 31 dotacji na łączną kwotę
95 000,00 zł. Jeden oferent zrezygnował z realizacji projektu (kwota 1 000,00 zł).
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Tabela 29. Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na projekty sportowe
Lp

Nazwa dotowanego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Klub Sportowy Otmęt

KS OTMĘT KRAPKOWICE – szczypior w powiecie

11.400,00

2

Klub Sportowy „UNIA” KRAPKOWICE

SZKOLENIE w 2019 r. – KS UNIA KRAPKOWICE

10.700,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS”
Krapkowice

UKS SPIDERS KRAPKOWICE – SZKOLENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY

10.200,00

4

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Szkolenie i udział w rozgrywkach młodych adeptów
Akademii Piłkarskiej MKS Gogolin

7.000,00

5

Stowarzyszenie MORSY NA KOKSIE
Zdzieszowice

GALA ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI MMA

6.000,00

6

Klub Sportowy PV VOLLEY Krapkowice

PV VOLLEY – czyli piłka siatkowa w Powiecie
Krapkowickim

5.000,00

7

Klub Karate – Do ENSO Gogolin-Krapkowice

Karate sposobem na aktywny wypoczynek dzieci
i młodzieży

5.000,00

8

GRUPA KAPIJA SPORT Zdzieszowice

MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE
W MALBORKU – przygotowania i udział

5.000,00

9

BONGO OPOLE

Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział
w ogólnopolskich rozgrywkach Futsalu

5.000,00

10

Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie

Zapasy w stylu wolnym 2019

3.000,00

11

Klub Sportowy ALPINO Katowice

Wake Project Young

2.500,00

12

OTMĘT FKS

ŁĄCZY NAS PIŁKA

2.000,00

13

Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice

Wsparcie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich umiejętności
w zakresie sportów chwytanych

2.000,00

14

Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Żyrowa

Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu
Krapkowickiego na rok 2019

2.000,00

15

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne
„KAMYKI” Kamień Śląski

Organizacja II biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim

2.000,00

16

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„ROSPONDEK” Żyrowa

ŁĄCZĄC POKOLENIA NA SPORTOWO INWESTUJEMY
W SERCU OPOLSZCZYZNY

2.000,00

17

GÓRNIK JANUSZKOWICE

Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej,
rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Januszkowice

1.000,00

18

Ludowy Zespół Sportowy Racławiczki

Poprawa rozwoju sportowego młodzieży Ludowego
Zespołu Sportowego w Racławiczkach

1.000,00

19

Stowarzyszenie Miłośników Wychowania
poprzez Sport i Rekreację „KOKSOWNIK”
Zdzieszowice

Piłka dla wszystkich 2019

1.000,00

20

LKS „Korona” Krępna

Korona dla wszystkich 2019

1.000,00

21

Klub Sportowy „MASTERS ZDZIESZOWICE”

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
powiatu poprzez organizację „Nocnego pływania”

1.000,00

22

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SZEKLA
Zdzieszowice

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

1.000,00

23

Klub Sportowy GÓRAŻDŻE

AKTYWNIE SPORTOWO GÓRAŻDŻE

1.000,00

49

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2019 rok
24

Towarzystwo Miłośników Strzelectwa
„Sagittarius” Gogolin

ZAWODY SAMORZĄDOWCA

1.000,00

25

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

Podwyższenie standardów uprawiania sportu poprzez
zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Dąbrówka Górna

1.000,00

26

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER”
Zdzieszowice

PŁYWANIE SPOSOBEM NA ŻYCIE

1.000,00

27

Klub Sportowy MAGNUM CHORULA

Piłka nożna naszą pasją i hobby

1.000,00

28

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AZYMEK
Zdzieszowice

Aktywni sportowo w gminie Zdzieszowice

1.000,00

29

Stowarzyszenie „OSIEDLOK” Zdzieszowice

Turniej siatkówki drużyn amatorskich

1.000,00

30

Ludowy Zespół Sportowy w STRADUNI

Bezpiecznie i sportowo – polepszamy warunki naszego
obiektu sportowego

600,00

31

Stowarzyszenie Szachistów „Hetman
Krapkowice”

Zakup sprzętu szachowego 2019

600,00

RAZEM

95.000,00

5.1.3. Dotacje tryb pozakonkursowy, § 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W 2019 r. udzielono dotacje w trybie § 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na następujące zadania publiczne:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

„Krwio-Trekking czyli ścieżka dydaktyczno-krajobrazowa w Obrowcu”, zrealizowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Obrowcu; kwota dotacji: 1 000,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 210/2019 z dnia
17 czerwca 2019 r.);
„Tradycyjne Smaki Jesienne 2019”, zrealizowane przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich
z siedzibą w Walcach; kwota dotacji: 1 500,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 299/2019 z dnia 09
września 2019 r.);
„Pożegnanie lata w Sercu Opolszczyzny”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła”
w Komornicach; kwota dotacji: 6 000,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 283/2019 z dnia 26
sierpnia 2019 r.);
„Wypiekamy kołocz śląski od 20 lat Sercu Opolszczyzny”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Rozwadza; kwota dotacji: 4 200,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 298/2019 z dnia 09 września
2019 r.);
„Z gitarą za Pan Brat”, zrealizowane przez Przyjaciół Szkoły przy Państwowej Szkole Muzycznej
I. stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach; kwota dotacji: 1 300,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu
Nr 358/2019 z dnia 28 października 2019 r.);
„Wędkowanie i strzelanie na sportowo w ramach 15-lecia istnienia Koła w Krapkowicach”,
zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu
Koło w Krapkowicach; kwota dotacji: 500,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 183/2019
z dnia 8 maja 2019 r.);
„FUTSAL w Powiecie Krapkowickim”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Bongo Opole; kwota dotacji:
2 500,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 367/2019 z dnia 29 października 2019 r.);
„Bezpieczna i skuteczna akcja gaśnicza”, zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jasionej;
kwota dotacji: 600,00 zł. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 413/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.).
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5.1.4. Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294) Powiat zobligowany jest do realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W tym celu 24 października 2018 r. w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 r. Do konkursu złożono 5 ofert. Wyłoniono podmioty, który otrzymały największą
ilość punktów w postępowaniu konkursowym, tj.:
1) Fundacja Togatus PRO BONO z Olsztyna. Fundacja za pośrednictwem radców prawnych
i adwokatów udzielała w 2019 r. w punkcie zlokalizowanym w Strzeleczkach i w Walcach
nieodpłatnych porad prawnych w dni robocze, w wymiarze 4 godzin dziennie. Na ten cel udzielono
dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 62.040,00 zł. Całość została wykorzystana.
2) Fundacja „MŁODZI LUDZIOM" w Borysławiu. Fundacja świadczyła w 2019 r. w punkcie
zlokalizowanym w Zdzieszowicach nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dni robocze,
w wymiarze 4 godzin dziennie. Na ten cel udzielono dotacji przekazanej z budżetu państwa
w wysokości 62.040,00 zł. Całość została wykorzystana.

5.2.

Ochrona zabytków

Powiat udziela dotacji na zadania konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego w oparciu o ustawę
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o uchwałę Nr XXII/161/2016 Rady
Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego.
W 2019 roku przyznana została jedna dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Świętej w Zielinie
Kujawach w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich
polegających na renowacji kontuaru, ławeczki organistowskiej oraz miechów przy instrumencie organowym
znajdującym się w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kujawach.

5.3.

Kultura fizyczna i sport

Plan budżetu na 2019 w rozdziale 92605 kultura fizyczna i sport – 245 500,00 zł. Wykonanie w 2019 r. –
243 913,76 zł, w tym:



dotacje otwarte konkursy ofert i konkurs projektów na sport – 197 446,44 zł,
dotacja dla Gminy Krapkowice w ramach porozumienia na organizację kolejnej edycji Krapkowickiego
Biegu Ulicznego 2019 – 8 000,00 zł.

Środki w ramach zadań własnych wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją,
współorganizacją czy obejmowaniem patronatu przez Starostę nad wydarzeniami o charakterze sportowym:
m.in. Liga Futsalu Tygodnika Krapkowickiego 2019, Klubowe Zawody Jeździeckie, finały powiatowe w piłce
nożnej halowej dziewcząt, turniej golfowy o puchar Starosty Krapkowickiego, udział reprezentacji powiatu
w finale turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych, który odbył się w Gogolinie, Letni Kuba Cup 2019, II edycja Odra Triathlon w sercu
Opolszczyzny, który odbył się w Krapkowicach 7 lipca. Uczestnicy do pokonania mieli dystans 475 metrów
pływania w Odrze, 22 km jazdy na rowerze oraz 5,3 km biegu. Dodatkowo do rywalizacji w kilku kategoriach
wiekowych stanęły dzieci i młodzież. Ponadto w ramach rozdziału 85412 Kolonie i obozy młodzież z terenu
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Powiatu Krapkowickiego wzięła udział w obozie piłkarskim, który odbył się w Powiecie Altenkirchen w dniach
21-29 czerwca 2019 r. Na wyjazd młodzieży wydatkowano kwotę 33 379,84 zł

5.4.

Promocja i współpraca zagraniczna

W 2019 roku z budżetu Powiatu Krapkowickiego na promocję wydatkowano środki w wysokości 365 580,17
zł. Wydatkowane w ramach zadań własnych środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych
z organizacją, współorganizacją czy obejmowaniem patronatu przez Starostę nad wydarzeniami
o charakterze promocyjnym oraz współpracę z zagranicą.
Powiat promowany był podczas m.in. biegu „Freedom Charity Run 2019” w okresie od 26 maja do 6 lipca,
podczas XVI edycji Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce
Nożnej „Opolskie Gwiazdy Europy”, która się odbyła 23 lutego w Kluczborku oraz 1 maja w trakcie
V Krapkowickiego Biegu Sztafetowego Zakładów Pracy „Sztafeta dobroczynności” na dystansie 5 km, który się
odbył w ramach XXXVII Krapkowickiego Biegu Ulicznego. Jak co roku powiat został współorganizatorem
Muzycznego Święta Kwitnących Azalii odbywającego się w trakcie XXXV edycji Święta Kwitnących Azalii
w Mosznej.
Ponadto powiat zorganizował/brał udział/wspierał wydarzenia, m.in.:









„Dzień mediacji w biznesie” – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odbyło się 19 marca
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Podczas spotkania przedsiębiorcy mieli możliwość
poznania metod mediacji w biznesie jak również zapoznali się z ofertą szkół powiatowych oraz
Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego;
„Piknik z Funduszami Europejskimi” – wydarzenie odbyło się w Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach w dniu 2 maja – powiat wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny przygotował
stoisko promocyjne z folderami, gadżetami oraz atrakcjami dla dzieci,
„15 hitów na 15 lecie Polski w UE”- piknik odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
w Opolu w dniu 4 maja – powiat zaprezentował na stoisku projekty realizowane ze środków
europejskich, na mieszkańców czekało wiele atrakcji m.in. fotobudka, w której była możliwość
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia;
„20 lecie Powiatu Krapkowickiego - OKR 20 charytatywnie – muzycznie – sportowo”. Uroczystości
odbyły się na stadionie miejskim w Otmęcie w Krapkowicach w dniach 21-22 września. 21 września
obchody ruszyły w przedpołudnie, kiedy w zawodach Biegam Bio Lubię wystartowali najmłodsi
mieszkańcy powiatu krapkowickiego. Rywalizacja na dystansach od 100 do 500 metrów była zacięta,
ale w duchu fair play i w radosnej atmosferze. Wielkie emocje towarzyszyły też biegowi głównemu
na 5-kilometrowej trasie przełajowej. W biegu głównym udział wzięło 196 osób. Oprócz rywalizacji
sportowej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia po raz kolejny powiat zwrócił również uwagę na
zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej. W części artystycznej
wydarzenia wystąpili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach w przedstawieniu Bajka o Smoku, uczennice Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego
i Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich z Krapkowic, zespół Sen, Baskers Band, Nowator,
Natalia Zastępa, Freaky Boys, Margaret. Na boiskach trwały turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej,
w jednym z namiotów odbywały się prezentacje szkół i jednostek organizacyjnych, a w drugim
prowadzono warsztaty z pieczenia kołocza śląskiego.
W godzinach popołudniowych odbyła się sztafeta dobroczynności „Bieg w butach”- była to
kontynuacja działań powiatu mających na celu kultywowanie pamięci o historii i chlubnych
tradycjach przemysłu obuwniczego, ale przede wszystkim za pośrednictwem Fundacji „Pomoc”
wsparcie potrzebujących mieszkańców Powiatu Krapkowickiego. W sztafecie na dystansie 5 x 100
metrów udział wzięło osiem 5-cio osobowych drużyn.
22 września na Stadionie Miejskim w Krapkowicach – Otmęcie odbyła się kolejna edycja „Festiwalu
dyni w Sercu Opolszczyzny” oraz uroczystość odnowienia piętnastoletniego partnerstwa Powiatu
Krapkowickiego ze Stowarzyszeniem Gmin Jabłonkowskich. Wydarzeniom towarzyszyło wielkie
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gotowanie, dyniowe giganty biorące udział w konkursie na najcięższą dynię i nawiązanie współpracy
przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich z Kołem Gospodyń Wiejskich z Parchowa na Kaszubach.
Mieszkańcy mogli smakować i degustować przekąski do woli na suto zastawionych stołach, które
przygotowały gospodynie ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z Walec oraz KGW Kłączynianki
z powiatu bytowskiego. Po raz kolejny powiat zapisał na swoim koncie rekord Polski po risotto, leczo,
zupie i dżemie przyszła kolej na racuchy – udało się upiec ich aż 1360. Ponadto wiele atrakcji: kuchnia
molekularna, gotowanie „U Bacy na Cacy”, carving. Niedzielny program artystyczny rozpoczął się od
występów Walczanek, następnie na scenie zaprezentowały się Krapkowickie Niezapominajki, a także
zespół Złote Łany z przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów,
Bratanci Benkovi, Dechovy Orchestr z Jablunkova z Czech, Szwarne Dziołchy z Górażdży, Klub Tańca
Towarzyskiego i Jazzowego Sieradan, duet Cello Brothers, kabaret Jurki. Wieczór zakończył występ
Grzogrza Hyżego.
Tydzień bezpieczeństwa na drogach – Powiat Krapkowicki w dniach 25-27 listopada wspólnie z Torem
Silesia Ring, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach, Komendą Powiatową Policji,
Komendą Powiatową Straży Pożarnej oraz Krapkowickim Centrum Zdrowia przeprowadził szereg
działań prewencyjnych i szkoleniowych. W ramach akcji policjanci prowadzili na drogach badania
trzeźwości, przy okazji wręczając między innymi apteczki pierwszej pomocy, czy ustniki do
wykonywania resuscytacji z kolei na obiekcie Silesia Ring w Kamieniu Śląskim zostały
przeprowadzone prelekcje i pokazy dla kierowców zawodowych oraz uczniów szkół średnich, którzy
niedawno odebrali prawo jazdy, albo niebawem będą przystępować do egzaminu. Głównym celem
akcji było zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa, przekazanie informacji o zmianach
w przepisach, spotkania z ciekawymi osobowościami i możliwość poznania toru wyścigowego.
Prelekcje wygłosili policjanci, inspektorzy transportu ruchu drogowego, inspektorzy sanepidu,
strażacy, ratownicy medyczni i egzaminatorzy WORD oraz trener psychomotoryczny Mikesz Coach,
który opowiadał on tym jak dbać o własne ciało i umysł, a przy okazji pokazał kilka ćwiczeń
wpływających na poprawę koncentracji.
Film dokumentalny „Moszna - historia, która nigdy się nie kończy”- film o mało znanych i mrocznych
dziejach zamku. Powiat włączył się w fazę przygotowawczą - konsultacje scenariusza względniającego
element promocji miejsc ważnych dla powiatu.

W 2019 roku promocja powiatu odbywała się w ramach umów stałych w Tygodniku Krapkowickim oraz Radiu
Doxa. W miarę potrzeb doposażano się w gadżety reklamowe, materiały promocyjne wykorzystywane
w bieżącej działalności. W odpowiedzi na pisma o objęcie patronatem różnych wydarzeń, konkursów
wręczane były nagrody, upominki.
W ramach współpracy zagranicznej w dniach 7-8 czerwca powiat zorganizował międzynarodowe spotkanie
z partnerskim Powiatem Altenkirchen. Odbyły się spotkania, wizyty studyjne z udziałem przedstawicielek
„Landfrauenverband” z Powiatu Altenkirchen, kół gospodyń wiejskich z Powiatu Bytowskiego, członkiniami
Związku Śląskich Kobiet Wiejskich oraz przedstawicielami Izby Rolniczej z Nadrenii Palatynatu. Z kolei
28 czerwca powiat zorganizował międzynarodowe spotkanie w ramach współpracy polsko-niemieckiej
z przedstawicielami stowarzyszenia IPA z Niemiec. 16 listopada delegacja powiatu wzięła udział
w uroczystościach z okazji 30 rocznicy Aksamitnej Rewolucji, które odbyły się w czeskim Jabłonkowie.

5.5.

Kultura

W 2019 r. w planie budżetu na ten rok w rozdziale 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zabezpieczono 292 700,00 zł. Wykonanie w 2019 r. – 292 273,61 zł, w tym:



dotacje otwarte konkursy ofert i konkurs projektów w obszarze kultury – 112 579,95 zł;
dotacja celowa dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na zakup strojów galowych dla
Krapkowickiej Orkiestry Dętej przy Krapkowickim Domu Kultury 9 999,65 zł.
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Środki w ramach zadań własnych wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją,
współorganizacją czy obejmowaniem patronatu przez Starostę nad wydarzeniami o charakterze kulturalnym,
m.in.: Orszak Trzech Króli – 6 stycznia, II Konferencja z cyklu „Muzyka tradycyjna Opolszczyzny” – 16 luty,
szereg spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krapkowicach, członkiniami UTW w Krapkowicach oraz z kobietami z Walec, w tym m.in. z członkiniami
Związku Śląskich Kobiet w Brożcu – marzec, „XIII Przegląd Tańców Regionalnych Raz na ludowo” odbył się
6 kwietnia w MGOKSiR w Zdzieszowicach, „Środa żurowa w sercu Opolszczyzny” – 17 kwietnia, Obchody
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Powiatowy Dzień Bibliotekarza w siedzibie Starostwa: spotkanie
autorskie, książka „Kobiety o Kobietach czyli cała prawda o płci z pięknej" Ilony Adamskiej – 9 maja,
spotkanie autorskie Krzysztof Skiba – „Ciągle na wolności. Skiba. Autobiografia” – 29 maja, 25 lecie Związku
Śląskich Kobiet Wiejskich – 8 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, dożynki gminne: Gmina
Krapkowice w Gwoździcach – 1 września, Gmina Gogolin w Kamieniu Śląskim w dniu 8 września, Gmina
Walce w Brożcu oraz Gmina Strzeleczki w Smolarni – 14-15 września, Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył
się w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach 10 października, wydarzenie „PORUSZENIE 2019” w ramach
Krapkowickiego Wieczoru Teatrów Tańca, odbyło się 16 listopada w Krapkowickim Domu Kultury. Podczas
wydarzenia po raz kolejny można było zobaczyć m.in. spektakl pt. „Ludzie Otmętu”, Narodowe Święto
Niepodległości – 11 listopada.

5.6.

Projekty

W 2019 r. Powiat Krapkowicki realizował 11 projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, których
całkowita wartość wyniosła 4 341 389,18 zł z czego dofinansowanie 3 317 232,88 zł oraz 4 projekty ze
dofinansowaniem ze środków krajowych, których całkowita wartość wyniosła 7 609 132,37 zł z czego
dofinansowanie 5 448 745,70 zł.

Tabela 30. Projekty ze środków unijnych realizowane w 2019 r.
Lp.

1

Nazwa projektu,
Okres realizacji,
Źródło finansowania
„Bliżej rodziny i dziecka” wsparcie rodzin
przeżywających problemy
opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja
Realizacja: 2018-2021
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020

Lokalizacja

Całkowita wartość
projektu (zł)*

Kwota
dofinansowania
(zł)

1.089.168,15

951.168,15

Powiat Krapkowicki w ramach projektu w 2019 roku, zakupił dom jednorodzinny
w miejscowości Gogolin, ul. Lompy 22, celem stworzenia w nim w 2020 r., rodzinnego
domu dziecka. Również w 2020 roku dom zostanie doposażony m.in. w niezbędny sprzęt
RTV i AGD, meble, pomoce do nauki i wychowania dzieci.
W ramach zadań projektowych przewidziano wsparcie realizacji indywidualnych
programów usamodzielniania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz ich rodzin
przebywających w mieszkaniach chronionych oraz pieczy zastępczej. W lipcu 2019 roku
zatrudniono psychologa na potrzeby wsparcia psychologicznego dla dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w mieszkaniach chronionych. Ponadto,
w ramach projektu przewidziano wsparcie pieczy zastępczej poprzez realizację trzech
6-dniowych wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych oraz dwóch 7-dniowych warsztatów
narciarsko-snowboardowych dla dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy
zastępczej w wieku od 7 do 25 roku życia. W 2019 roku odbył się wyjazd narciarskosnowboardowy dla 25 osób w Rabce Zdrój oraz wyjazd letni dla 39 osób nad morze do
miejscowości Śianożęty. W 2020 roku zaplanowano organizację wyjazdu narciarskiego dla
25 osób, oraz letniego dla 45 osób nad morze.
W ramach środków projektowych zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla rodziny
prowadzącej rodzinny dom dziecka.
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2

„Wsparcie kształcenia
zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach”

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
902.361 ,04
w Zdzieszowicach
W ramach ww. projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach, zakupiono sprzęt oraz wyposażenie do:

Realizacja: 2015-2019

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020

3

„Nowoczesne nauczanie
naturalny wzrost kompetencji”
Realizacja: 2016-2019
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego
2014-2020

260.542,50

pracowni mikrobiologicznej,
warsztatów szkolnych,
pokoju wag,
pokoju odczynników,
sali wykładowej,
pracownik językowej,
laboratorium chemicznego.

Ponadto na korytarz wewnętrzny zakupiono szafki skrytkowe na ubrania i plecaki.
Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach,
774 659,06
745 426,10
Zespół Szkół im. J. Kilińskiego
w Krapkowicach
W 2019 r. w ramach projektu na bieżąco realizowano zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół
im. J. Kilińskiego w Krapkowicach oraz zajęcia pozalekcyjne i rehabilitacyjne w Zespole Szkół
Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach. Zajęcia w szkołach prowadzone były przez
nauczycieli na podstawie powierzeń wydanych przez Dyrektora Szkoły, za stawki wynikające
z Karty Nauczyciela. Organizowano wyjazdy na zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Opolskiego. Nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima uczęszczał na studia
podyplomowe na kierunku logopedia kliniczna.
W ramach projektu odbyły się zajęcia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Job oriented English.
Warsztaty z j. angielskiego dla uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej – GIM.
Podnoszenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej - j. angielski.
Podnoszenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej - j. niemiecki.
Niemiecki w pracy – Deutsch für den Beruf.
Warsztaty z j. niemieckiego dla uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni
psychologiczno- pedagogicznej – GIM.
Deutsch für die berufliche Zukunft Skuteczna nauka języka niemieckiego z myślą
o swojej przyszłości.
Zdrowie pod lupą. GIM i LO.
Chemia w praktyce szansa na sukces zawodowy.
Świat to jeden wielki eksperyment.
Od 0 i 1 do rzeczywistości i z powrotem.
Scratch – uczymy się programować Alfabet XXI wieku.
Szkoła kodowania -czyli trzeci język świata Gimnazjum.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe „Złapać wiatr w żagle”.
Matematyka na usługach przedmiotów ścisłych.
Korepetycje z matematyki on-line.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste - Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Ziemia bliżej nas.
Szkolny ośrodek kariery.
Nowa jakość w edukacji- wyrównanie szans edukacyjnych z języka polskiego dla
uczniów z opiniami i orzeczeniami.

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach:
1)
2)
3)
4)

Hipoterapia.
Zajęcia z metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne.
Kynoterapia wsparcie rozwoju psychoruchowego.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -usprawniające zaburzone zmysły słuchu,
wzroku, dotyku, smaku oraz motorykę małą i dużą.
5) „Teatralny plan lekcji”.
6) j. niemiecki.
7) Zajęcia arteterapii –„Umiem to zrobić” Stworzenie pracowni wyrobów „handmade”.
8) Co w przestrzeni piszczy?
9) Kurs nadający uprawnienia do pracy kynoterapeuta/ dogoterapeuta/ felinoterapeuta.
10) Studia podyplomowo logopedyczne.
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4

„Przedsiębiorczość społeczna
z OWES-em”
Realizacja: 2018-2022
(Powiat realizował swoją
część zadania w 2018 r.)

5

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020
„Kształcenie zawodowe dla
rynku pracy – 1”
Realizacja: 2017-2018
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Krapkowice

Projekt partnerski

24.420,00

Powiat Krapkowicki:
24.420,00
Powiat w ramach projektu wykonał w 2018 r., materiały niezbędne dla uczestników szkoleń
i warsztatów realizowanych w ramach projektu. 1480 kompletów (teczki, długopisy,
notatniki). Do roku 2022 – długoterminowe zarządzanie projektem, bieżąca weryfikacja
zgodności projektu z przyjętymi celami.

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów
71.895,81
70.014,48
Opolskich w Krapkowicach, Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Zdzieszowicach.
Realizacja projektu dla zadań Powiatu Krapkowickiego zakończona została w grudniu 2018
r. W roku 2019 dokonano zwrotu podatku VAT za szkolenie „INCOTERMS 2010” na konto
Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. W 2019 r. swoje zadania realizował jeszcze Lider
– Miasto Opole oraz RZPWE. Obecnie trwa procedura weryfikacji końcowego wniosku
o płatność.
Głównym cel projektu jakim był rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze
powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół
zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im
funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy został osiągnięty. W ramach projektu
w części realizowanej przez Powiat Krapkowicki przeprowadzone zostały dla uczniów ZSZ
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach m.in.
1) kurs wizażu,
2) zajęcia specjalistyczne podnoszące umiejętności zawodowe uczniów z zakresu spedycji
i transportu,
3) zajęcia praktyczne (technik analityk) prowadzone przez pracownika Zakładów
Koksowniczych w Szkole oraz laboratorium Zakładów,
4) zajęcia fotograficzne w ramach nauki zawodu technik cyfrowych procesów graficznych
Wsparcie nauczycieli:
1) szkolenie dot. transportu Koweziu,
2) studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego z elementami,
3) kurs pozwalający na uzyskanie kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego.

6

„Śladami bioróżnorodności
w sercu Opolszczyzny –
bogactwo przyrody Gmin
Strzeleczki, Krapkowice oraz
Powiatu Krapkowickiego”
Realizacja: 2018-2021 rok
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020

Ponadto zrealizowane zostały zadania przez pozostałych partnerów w projekcie skierowane
do uczniów/nauczycieli z ZSZ im Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz ZS im. Jana
Pawła II w Zdzieszowicach. Dla uczniów: staże i praktyki, dla nauczycieli: kursy w zakresie
tematyki związanej z nauczanym zawodem – AutoCad czy języka angielskiego
zawodowego.
Powiat krapkowicki
520.925,00
442.786,25
W 2019 r. w ramach projektu zorganizowano:








II edycję biegu pn. „Biegam Bio Lubię” dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
wyjazdy uczniów ze Szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat
Krapkowicki na Zielone Szkoły do Mosznej,
II edycję konkursu dla przedszkoli „Zielony Powiat w miniaturce”,
II edycję Olimpiady ekologicznej dla Szkół ponadpodstawowych,
I edycję konkursu „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie”,
wyjazd seniorów do Mosznej na warsztaty o tematyce bioróżnorodności,
utworzenie mapy bioróżnorodności.

W 2020 r. planowane są jeszcze wyjazdy na Zielone Szkoły do Mosznej, II edycja konkursu
„Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” oraz wydruk folderów o tematyce
bioróżnorodności. Na zakończenie realizacji działań projektowych w czerwcu
zorganizowany zostanie rajd rowerowy do Zamku w Mosznej połączony z imprezą
organizowaną przez lidera projektu – Samorząd Województwa Opolskiego.
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7

„Szkolnictwo Zawodowe
w Powiecie Krapkowickim”
Realizacja 2019-2020

8

„Kształcenie zawodowe dla
rynku pracy – 3”

9

„Ludowe inspiracje kulinarne
Krainy św. Anny”
PROW 2014-2020
Realizacja: 2018-2019

10

„Nasza mała ojczyzna, naszym
dziedzictwem kulturowym”
PROW 2014-2020
Realizacja: 2018-2019

11

„15 lat partnerstwa Powiat
Krapkowicki – Stowarzyszenie
Gmin Jabłonkowskich”

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów
581.246,75
523.122,06
Opolskich w Krapkowicach,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach
W 2019 r. rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach tj. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz j. angielskiego dla
uczniów oraz nauczyciela. W 2020 r. rozpoczęto realizację zajęć w Zespole Szkół
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Zajęcia prowadzone są przez
Nauczycieli na podstawie powierzeń wydanych przez Dyrektorów Szkół za stawki
wynikające z Karty Nauczyciela. Zakupiono sprzęt do realizacji zajęć 3DMAX (10 zestawów
komputerowych
z oprogramowaniem) oraz materiały biurowe do zajęć z doradztwa zawodowego. Na staże
w ramach projektu wysłanych zostało dwóch uczniów, po jednym z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach. W 2020 r. na bieżąco planuje się realizację zajęć pozalekcyjnych.
Ogłoszony zostanie przetarg na organizację kursów zawodowych zewnętrznych m. in. kursu
operatora suwnic oraz podestów ruchomych, kurs spawacza metodą MAG, kurs kierowcy
wózków widłowych, kurs MS Office, kurs AutCAD. Zorganizowane zostaną wyjazdy na
Uczelnie Wyższe (tj. 2 wyjazdy do Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki Transportu
oraz 6 wyjazdów na Uniwersytet Opolski). Na bieżąco organizowane będą staże
w przedsiębiorstwach.
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów
163.020,05
137.130,05
Opolskich w Krapkowicach,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach
W ramach realizacji projektu w 2019 r. zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć tj.
terminal z oprogramowaniem logistycznym. W 2020 r., ruszą i zakończą się wszystkie
zadania związane z realizacją kursów i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach, (m.in. kurs prawa jazdy kategorii B, kurs AutoCAD, zajęcia fotograficzne,
zajęcia z logistyki), zakupione zostaną pozostałe pomoce dydaktyczne (min. papier
fotograficzny, blendy fotograficzne do zajęć).
Powiat krapkowicki
51.110,83
32.521,82
W 2018 roku powstała internetowa strona „Kulinarne Serce Opolszczyzny” oraz
zorganizowano konkurs kulinarny dla mieszkańców powiatu na „Dyniowy przysmak z Krainy
św. Anny”. Laureatów nagrodzono akcesoriami/sprzętem AGD. W 2019 roku zakupiono 4
systemy wystawiennicze wraz z płytami PCV, przedstawiającymi najciekawsze przepisy konkursu
„Dyniowy przysmak z Krainy św. Anny”. Wystawa prezentowana była w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach oraz podczas środy żurowej, która obyła się 17 kwietnia 2019 r.
Powiat krapkowicki

61.519,72

39.145,00

W grudniu 2018 r. wydany został przewodnik turystyczny pn. „Wędrówki po sercu
Opolszczyzny” oraz powstała multimedialna strona internetowa z kodami QR ukazująca
atrakcje turystyczne powiatu wraz z ich lokalizacją i dostępnością, trasy rowerowe, szlaki
turystyczne, ciekawostki, legendy, izby pamięci, bazę noclegową i gastronomiczną itp.
W 2019 roku w ramach projektu zakupiono 3 systemy wystawiennicze wraz z płytami PCV
ukazującymi atrakcje Powiatu Krapkowickiego. Ponadto 30 października 2019 r., w siedzibie
DPS „Anna” w Krapkowicach zorganizowano konferencję podsumowującą projekt oraz
zaprezentowano wystawę powstałą w ramach projektu.
Powiat krapkowicki
101.062,77
90.956,44

W dniu 22 września 2019 roku na Stadionie Miejskim w Otmęcie odbyły się obchody 15lecia współpracy polsko-czeskiej. Na scenie nastąpiło uroczyste odnowienie partnerstwa
pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Stowarzyszeniem Gmin Jabłonkowskich. Starosta
Programu Współpracy
Krapkowicki oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Jabłonkowskich potwierdzili
Terytorialnej INTERREG V-A
zawartą 1 maja 2004 roku umowę o wzajemnej współpracy. Przy tej okazji goście z Czech
Republika Czeska – Polska,
zaprezentowali swoje dziedzictwo kulinarne oraz kulturalne. Na scenie wystąpili Bratranci
Benkavi z miejscowości Mosty koło Jabłonkowa oraz Dechový Orchestr Jablunkovanka.
Realizacja: 2019-2020
Ponadto goście z Czech zwiedzili m.in. Zamek w Mosznej oraz Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu. W br., w ramach projektu powstanie folder kulinarny z potrawami regionalnymi
Powiatu Krapkowickiego oraz Stowarzyszenia Gmin Jabłonkowskich. Folder wydany
zostanie w wersji polsko-czeskiej.
* w przypadku projektów w realizacji kwoty podane z aktualnego wniosku o dofinansowanie
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Tabela 31. Projekty ze środków krajowych realizowane w 2019 r.
Lp.

1

2

3

4

Nazwa projektu,
Program

Całkowita wartość
projektu
(zł)*

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w
miejscowości Gogolin”
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski –
Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu”
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
renowację drzwi wejściowych i balustrady w Zamku
Krapkowickim”
Województwo Opolskie
„Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana
Kilińskiego w Krapkowicach”

Kwota
dofinansowania

5.479 078,10

(zgodnie z umową
o dofinansowanie)
4.383.262,48

2.044 223,10

1.022.111,55

6 396,00

3.654,67

79 435,17

39.717,00

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach powstała
strefa, zawierająca następujące elementy: wioślarz, orbitek,
wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny, biegacz, narciarz,
rower, twister + słup + steper, odwodziciel + słup + wahadło,
motyl integracyjny disabled + słup, tablica OSA, stół do tenisa
betonowy, stół do szachów i chińczyka betonowy, 2 kosze
parkowe z daszkiem, 4 ławki. W Zespole Szkół im. Jana
Kilińskiego w Krapkowicach powstała strefa składająca się z
następujących elementów: wioślarz, orbitek, wyciskanie siedząc
+ słup + wyciąg górny, wahadło + biegacz + twister, odwodziciel
+ słup + steper, motyl integracyjny disabled + słup, stół do
szachów i chińczyka betonowy, stół piłkarzyki betonowy, tablica
OSA, 4 ławki, 2 kosze parkowe z daszkiem.
* w przypadku projektów zakończonych wartość całkowita projektu oraz kwota dofinansowania podana została zgodnie
z zatwierdzonym końcowym rozliczeniem.
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6. Polityka społeczna
Obszar Polityki społecznej obejmuje całokształt działań na rzecz edukacji publicznej i zdrowia.

6.1.

Edukacja publiczna

6.1.1. Cele i finansowanie
Działania w zakresie oświaty określa Plan Rozwoju Oświaty Powiatu Krapkowickiego przyjęty na posiedzeniu
Zarządu Powiatu Krapkowickiego w dniu 27 lutego 2018 r. Priorytetowym zadaniem jest zapewnienie
warunków do tworzenia wysokiej jakości edukacji w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Krapkowicki, możliwe do osiągnięcia poprzez realizację celu ogólnego, polegającego na tworzeniu
nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej w szkołach. Jego realizację określają cele szczegółowe, dla
których zaplanowanym terminem uzyskania jest rok 2020:
1. Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej szkół
Cel w trakcie realizacji. W projekcie budżetu Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach zaplanowano na
rok 2020 środki na budowę przyszkolnego boiska. W ramach projektów unijnych utworzono studio
fonetyczne w jednym zespole szkół, doposażono laboratorium językowe oraz doposażono w trzech zespołach
szkół sale informatyczne.
2. Stworzenie możliwości efektywnego wykorzystania TIK w szkołach (cyfryzacja szkół)
Cel w trakcie realizacji. Trzem zespołom szkół zapewniono dostęp do łączy internetowych o prędkości
powyżej 50 Mb/s. W jednym zespole szkół stosuje się techniki i metody kształcenia na odległość. Na rok 2019
zaplanowano zastosowanie Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK) do efektywnego zarządzania. Od
roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano szkolenia pracowników w zakresie korzystania z TIK.
3. Wspomaganie szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
Cel w trakcie realizacji. Od roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano szkolenia dla nauczycieli. Pierwsze
szkolenie w jednym zespole szkół przeniesiono na II półrocze roku szkolnego, kolejne szkolenia zaplanowano
na rok szkolny 2019/2020. Ponadto uczniowie biorą udział w projektach.
4. Tworzenie warunków do współpracy samorządów uczniowskich szkół prowadzonych przez
Powiat.
Cel w trakcie realizacji. Realizowane są wspólne przedsięwzięcia, takie jak m.in.: wspólne szycie flag
narodowych z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości, tańczenie poloneza przed maturą, wspólne
świętowanie wybranych uroczystości szkolnych i inne. Zadanie realizują szkoły ponadpodstawowe
prowadzone przez Powiat Krapkowicki oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wydatki na oświatę
finansowane są po części z subwencji oświatowej i ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego.
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Tabela 32. Finansowanie wydatków na oświatę w 2019 r.

Jednostka

Wydatki bieżące
(bez projektów)

Subwencja
oświatowa

Środki własne
Powiatu

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

2.237.339,89

10.126.179,00

2.890.638,47

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

4.409.285,17

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

1.815.292,74

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach

3.430.503,77

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1.027.292,72

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

97.103,18
10.126.179,00

2.890.638,47

RAZEM

13.016.817,47

6.1.2. Uczniowie i efekty kształcenia
Tabela 33. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach powiatowych wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Jednostka / Rok szkolny

Liczba uczniów

Ilość Oddziałów

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
- 2018/2019
- 2019/2020

487
674

22
28

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach
- 2018/2019
- 2019/2020

211
185

10
9

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach
- 2018/2019
- 2019/2020

193
228

10
12

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach
- 2018/2019
- 2019/2020

55
56

14
13

946
1143

56
62

RAZEM:
- 2018/2019
- 2019/2020
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województwo

powiat

szkoła

% zdawalności

Liczba osób,
które zdały
egzamin

Liczba
absolwentów

Typ
szkoły

Liczba osób
przystępujących
do egzaminu

Tabela 34. Wyniki egzaminów maturalnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PIASTÓW OPOLSKICH W KRAPKOWICACH
- technikum
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych

48
7

43
6

27
2

62,8
33,3

63,5
-

81,5
-

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH
- liceum ogólnokształcące
46
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
18

41
9

41
2

100,0
22,2

79,4
-

86,6
-

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH
- technikum
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych

8
2

6
2

75,0
100,0

59,6
-

72,6
-

16
15

Tabela 35. Egzamin gimnazjalny i Egzamin ósmoklasisty

Typ szkoły

Liczba
absolwentów

Liczba osób
przystępujących
do egzaminu

Liczba osób,
które zdały
egzamin

%
zdawalności

26

100,0

2

100,0

3

100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH – Egzamin gimnazjalny
Gimnazjum Dwujęzyczne

26

26

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. J. TUWIMA W KRAPKOWICACH – Egzamin gimnazjalny
Gimnazjum Specjalne

2

2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. J. TUWIMA W KRAPKOWICACH – Egzamin ósmoklasisty
Gimnazjum Specjalne

3

3
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Tabela 36. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Liczba osób
przystępujących
do egzaminu

Liczba osób,
które zdały
egzamin

szkoła

powiat

województwo

12
20

85,7
95,2

85,7
95,2

76,7
84,2

8
14

6
5

75,0
35,7

75,0
35,7

94,0
48,1

9

8

88,9

88,9

97,7

33
10
20

33
9
18

100,0
90,0
90,0

100,0
90,0
90,0

75,0
87,0
74,9

7
14

7
12

100,0
85,7

100,0
85,7

87,4
81,3

8

8

100,0

100,0

84,1

13
5
-

11
3
-

84,6
60,0
IR*

85,7
75,0
IR*

90,5
IR*

10
5

5
4

50,0
80,0

50,0
80,0

84,0
95,0

1
1

1
1

1
0

100,0
0,0

86,0
0,0

88,0
82,0

3
13

3
-

3
-

100,0
IR*

75,0
IR*

90,0
IR*

-

6

2

33,0

-

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PIASTÓW OPOLSKICH W KRAPKOWICACH
Technikum, sesja styczeń-luty 2019 r.
- Prowadzenie działalności handlowej
14
- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
20
w jednostkach organizacyjnych
- Wykonanie robót murarskich i tynkarskich
- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
14
administrowanie bazami
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych
Technikum, sesja czerwiec-lipiec 2019 r.
- Obsługa magazynów
- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
- Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i
elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia
- Prowadzenie sprzedaży
13
- Sporządzanie potraw i napojów
5
- Pozostałe zawody
63
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH
Technikum
- Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
- Drukowanie cyfrowe
Branżowa Szkoła I Stopnia
- Prowadzenie sprzedaży
- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi
- Sporządzanie potraw i napojów
- pozostałe zawody
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
* IR – Uczniowie zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej
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% zdawalności

14
21

Liczba
absolwentów

Typ
szkoły
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Tabela 37. Pomoc stypendialna dla uczniów

Szkoła,
Rodzaj stypendium

Liczba
stypendystów

Wypłacona
kwota [zł]

28
1

7.700,00
2.580,00

26
7

7.050,00
12.400,0

2
1

300,00
2.580,00

4

480,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PIASTÓW OPOLSKICH W KRAPKOWICACH
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
- Stypendium Rady Powiatu Krapkowickiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. J. TUWIMA W KRAPKOWICACH
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

6.2.

Działania profilaktyczne, promocja zdrowego stylu życia

Powiat Krapkowicki udzielił dofinansowania na realizację zajęć, warsztatów oraz wykładów profilaktycznych
skierowanych do uczniów i osób dorosłych, do których należy zaliczyć m.in.:
1) Wykład profilaktyczny pn. „Szacunek w relacjach” skierowany do uczniów szkół biorących udział
w XVII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS (22 uczniów szkół podstawowych oraz 8 uczniów
szkół ponadpodstawowych);
2) Działanie profilaktyczno - integracyjne pn. „Ja Też mam talent” – koszt wynajmu sali w Krapkowickim
Domu Kultury (udział około 60 uczniów ze szkół specjalnych z terenu województwa opolskiego);
3) Profilaktyka nowotworowa – prelekcje pn. „Rakoobrona” – (235 uczniów ZSZ im. Piastów Opolskich);
4) Profilaktyka HIV/AIDS – wykład – (235 uczniów ZSZ im. Piastów Opolskich);
5) Warsztaty pn. „Buduj siebie świadomie” z zakresu przeciwdziałania narkomanii – (35 uczniów ZS im.
J. Kilińskiego);
6) Wykłady profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Trzeźwość, a bezpieczeństwo na drodze”
oraz „Motywacja do realizacji założonych celów” skierowane do uczestników wydarzenia „Tydzień
bezpieczeństwa na drogach”;
7) Wykład profilaktyczny pn. „Wyprzedź swój umysł” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu krapkowickiego biorących udział w wydarzeniu „Tydzień bezpieczeństwa na
drogach”;
8) Wykład profilaktyczny pn. „Instruktarz udzielania I pomocy oraz jak należy zachować się podczas
wypadku drogowego” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu
krapkowickiego.
Ponadto zorganizowano/współorganizowano różnego rodzaju wydarzenia i akcje profilaktyczne, m.in.:
1) Organizacja XVII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Udział wzięło 22 uczniów szkół
podstawowych oraz 8 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Krapkowickiego.
2) Organizacja przez Powiat Krapkowicki i KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach Regionalnych Opolskich
Zawodów Ratownictwa Medycznego w Sercu Opolszczyzny, które odbyły się 21 września 2019 r.
Organizacja zawodów związana była z promocją zdrowia oraz uświadomieniem mieszkańcom jak
należy się zachować podczas różnych losowych zdarzeń dotyczących zagrożenia życia i zdrowia.
Zawody swoim zasięgiem objęły cały powiat i miały na celu m.in. wymianę dobrych praktyk
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pomiędzy ratownikami medycznymi, strażą oraz policją.
3) Organizacja konferencji profilaktycznej pn. „Życie nie jest olimpiadą, świat nie jest aulą szkolną.
O pozytywnym wychowaniu słów kilka” – w konferencji brało udział około 60 mieszkańców z terenu
powiatu krapkowickiego.
4) Współorganizacja przez Powiat Krapkowicki i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
w Zdzieszowicach wydarzenia sportowego pn.: „XX Miting Sportowy Osób Niepełnosprawnych”,
które odbyło się 20 września 2019 r. w Zdzieszowicach. Było to spotkanie integracyjne, łączące
elementy sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy z rówieśnikami.
5) Organizacja wydarzenia pn. „Hipokrates Powiatu Krapkowickiego”, które odbyło się 9 kwietnia 2019
r. i swoim zasięgiem objęło cały powiat. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania
mieszkańcom Powiatu wybitnych specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy
wykonują swoją pracę z powołaniem, gdzie najwyższym dobrem jest zdrowie i zadowolenie
pacjenta/chorego. Ponadto wydarzenie miało na celu wymianę dobrych praktyk stosowanych
w profilaktyce zdrowotnej i usługach medycznych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

6.3.

Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach obejmuje pomocą dzieci i młodzież uczęszczającą do
przedszkoli i szkół mających swoją siedzibę w powiecie krapkowickim oraz dzieci od 0-3 lat i dzieci w wieku
przedszkolnym nieuczęszczające do przedszkola, a których miejscem zamieszkania jest powiat krapkowicki.
Poradnia udziela również pomocy rodzicom, bądź prawnym opiekunom oraz nauczycielom we wspieraniu
rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2018/2019 r. w Poradni przyjęto 691
dzieci i młodzieży.
Poradnia udziela:




pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia)
i młodzieży,
pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:









wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania
i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
profilaktyka uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery
zawodowej,
prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz
mocnych stron uczniów,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
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Tabela 38. Działalność diagnostyczna

Rodzaje
diagnoz

Liczba osób
Dzieci
w wieku
przedszk.
180

Uczniowie
szkół podst.

Uczniowie
gimnazjów

Psychologiczna

Dzieci do
3 roku
życia
20

Ogółem

18

Uczniowie
szkół
ponadgimn.
26

447

Pedagogiczna

10

147

353

15

14

539

Logopedyczna
Związana z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej

12
-

102
-

69
-

3
0

0
2

185
2

691

Tabela 39. Wydane opinie
Dzieci do
3 roku
życia

Dzieci
w wieku
przedszk.

Uczniowie
szkół
podst.

Uczniowie
gimnazjów

Uczniowie
szkół
ponadgimn.

Ogółem

Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

7

9

-

-

-

16

Odroczenia dziecka od rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego

-

10

-

-

-

10

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
odstawowej

-

1

-

-

-

1

Zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją
rozwojową z nauki drugiego języka obcego

-

-

3

-

-

3

Dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

-

15

219

1

6

241

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału
przysposabiającego do pracy

-

-

4

-

-

4

Udzielenie zezwolenia na indywidualny
program lub tok nauki

-

-

2

-

-

2

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkole lub placówce

3

78

227

1

6

315

Inne związane z kształceniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży

-

3

10

-

1

14

Specyficznych trudności w uczeniu się

-

-

110

-

-

110

Braku przeciwskazań do wykonywania przez
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

-

-

4

-

-

4

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

-

-

15

-

6

21

Informacje o wynikach badań

1

23

33

2

4

63

Wydane opinie
w sprawach
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Tabela 40. Wydane orzeczenia
Dzieci
w wieku
przedszk.

Uczniowie
szkół
podst.

Uczniowie
gimnazjów

Uczniowie
szkół
ponadgimn.

Ogółem

O potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na niesłyszenie i słabosłyszenie
O potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na niewidzenie i słabowidzenie
O potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie
umysłowe w stopniu lekkim

3

6

-

-

9

1

9

1

-

11

6

11

3

-

20

O potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
O potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na sprzężone niepełnosprawności
O potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie
niedostosowaniem społecznym
O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

-

7

2

-

9

8

8

4

-

20

-

3

-

-

3

Rodzaj
wydanego orzeczenia

-

2

2

-

4

O potrzebie indywidualnego nauczania

-

8

1

-

9

O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego
O potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją
O potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na autyzm i zespół Aspergera

1
5

2

-

-

1
7

11

1

1

1

14

Tabela 41. Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Liczba osób
Formy pomocy
Porady
Treningi uwrażliwiające na potrzeby małego dziecka
Metodą R.R. W. Sherborne „Rosnę i rozwijam się”
Grupy warsztatowo-konsultacyjne nauczycieli
i specjalistów przedszkoli i szkół moderatorów
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Warsztaty / Szkolenia rad pedagogicznych przedszkoli i
szkół
Mediacje
Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem i
zespołem Aspergera
Prelekcje
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z
autyzmem i zespołem Aspergera
Terapia rodzin (liczba rodzin)
Działania na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze
środowiskowym:
- terapia środowiskowa
- psychologiczno-pedagogiczne punkty konsultacyjne
poza siedzibą poradni
- spotkania z dyrektorami przedszkoli i szkół w/z
wzajemnej współpracy
Konsultacje
Udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej IPET
Spotkania z przedstawicielami innych instytucji
działających na rzecz dzieci i młodzieży

Nauczyciele (w tym
specjaliści i
wychowawcy klas)
-

Rodzice

Inni

Ogółem

53
28

-

53
28

128

-

-

128

123

-

-

123

4
-

2
15

-

6
15

28
-

66
15

-

94
15

-

19

-

19

-

2 rodziny

-

2 rodziny

51

56

-

107

94
24

149
2

38
-

38
243
26

-

-

18

18
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Tabela 42. Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży

Formy
pomocy
bezpośredniej

Liczba osób
Dzieci do
3 roku
życia
1

Dzieci
w wieku
przedszk.
9

Uczniowie
szkół
podst.
19

Uczniowie
gimnazjów

Ogółem

-

Uczniowie
szkół
ponadgimn.
-

-

10

7

-

-

17

Psychoterapia i inna pomoc terapeutyczna
(m.in. terapia EEGBiofeedback,
„Poszukiwacze”, trening TUS)

-

-

6

6

13

25

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru
kierunku kształcenia na terenie szkół

-

-

30

-

-

30

Program rozwoju umiejętności
psychospołecznych „Razem możemy więcej”
na terenie szkół
Inne formy pomocy terapeutycznej (wczesna
interwencja, terapia SI, terapia
EEGBIofeedBack)
„Poszukiwacze” grupa terapeutyczna dla dzieci
z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnospołecznym
„Kolorowy sad” – program rozwoju
psychologicznego

-

-

-

-

177

177

3

6

6

-

-

15

-

-

11

-

-

11

-

-

105

59

-

164

Zajęcia rozwijające postawy tolerancji, w tym
„Budujemy Mosty”
„ABC emocji”- program wspomagania rozwoju
emocjonalno-społecznego
„Rosnę i rozwijam się” program wspomagania
rozwoju dzieci metodą R.R W. Sherborne na
terenie przedszkoli

-

-

44

-

-

44

-

-

389

-

-

389

-

79

-

-

43

122

Program rozwojowo-edukacyjny „Rozwiń
skrzydła”” na terenie szkół

-

-

144

-

-

144

„Rozmowy bez wstydu” program profilaktyczny
z zakresu seksualności, tolerancji i zagrożeń
ryzykownymi zachowaniami seksualnymi

-

-

-

-

177

177

Indywidualne porady zawodowe

-

-

37

2

5

44

Porady związane z kryzysem rozwojowym

-

-

-

-

16

16

Badania przesiewowe w kierunku dysleksji
„Poczytam Ci mamo”

-

-

27

-

-

27

Badania przesiewowe odruchów pierwotnych
metodą Sally Goddard

-

12

13

-

-

25

Terapia pedagogiczna, w tym zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne
Terapia logopedyczna

29

Przyjęte w poradni dzieci i młodzież były objęte w szczególności działaniami diagnostycznymi i różnymi
formami pomocy bezpośredniej, w tym terapeutycznej. Efektem przeprowadzonych diagnoz były wydawane
opinie lub orzeczenia określające potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Poza tym specjaliści poradni
podejmowali różne działania na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli poza siedzibą placówki.
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6.4.

Program „Aktywny Samorząd”

Powiat Krapkowicki realizuje, cyklicznie od 2012 r. ponawiany program pn. „Aktywny Samorząd”, którego
celem są działania na rzecz likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I)
i pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II). Na realizację programu w 2019 r.
otrzymano z PFRON-u 135.967,62 zł, w tym 111.585,56 zł na realizację Modułu I i 24.382,06 zł na realizację
Modułu II. W efekcie realizacji programu zawarto 38 umów (stan na: 31.12.2019 r.):
1) Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) – zawarto 22 umowy
na łączną kwotę: 79.149,00 zł w tym:












pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – zawarto 2 umowy na kwotę
13 925,00 zł,
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych – zawarto 3 umowy na
kwotę 17 745,00 zł,
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy – zawarto 7 umów na kwotę 11 704,00 zł,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zawarto 5 umów na kwotę 11 500,00 zł,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
– zawarto 1 umowę na kwotę 8 775,00 zł,
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie
przedmiotu dofinansowania – zawarto 2 umowy na kwotę 10 000,00 zł,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem
ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka – zawarto 2 umowy na kwotę 5 500,00 zł

2) Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole
policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studniami
doktoranckimi (Moduł II) – zawarto 16 umów na łączną kwotę 39 871,00 zł.

6.5.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach

Powiatowy zespół zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób które nie ukończyły 16tego roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (dla osób które ukończyły 16 rok życia). Na podstawie
wystawionych orzeczeń osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej, bądź karty parkingowej
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W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzi przewodniczący,
sekretarz, 10 lekarzy, 3 psychologów, 3 pedagogów, 4 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych oraz
obsługa administracyjna. W 2019 roku Powiatowy zespół wydał:





937 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym o stopniu znacznym: 352, umiarkowanym: 441,
lekkim: 106, o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 13, o odmowie wydania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności: 23);
95 orzeczeń (w tym 77 orzeczeń o niepełnosprawności, o odmowie wydania orzeczenia
o niepełnosprawności: 3, o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 15);
382 legitymacje osób niepełnosprawnych;
345 kart parkingowych.

6.1.

Dom Pomocy Społecznej „Anna”

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (dalej jako Dom) realizuje zadania publiczne (własne
powiatu) w zakresie pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy
społecznej o zasięgu ponad gminnym i umieszczaniu w nich skierowanych osób. Dom jest jednostką
organizacyjną Powiatu Krapkowickiego. Swą siedzibę ma w Krapkowicach, przy ul. Ogrodowej 5. Dom jest
przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i dysponuje 25 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Placówka
świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie
z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych przewidzianych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Poziom świadczonych usług przez Dom
uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańcom oraz
uwzględnia stopień ich sprawności fizycznej i psychicznej.
Dom jest podzielony na dwa budynki. Budynek główny posiada 6 pokoi (4 pokoje 3-os., 1 pokój 4-os., 1 pokój
2-os.), które zamieszkują osoby głęboko, wielorako chore, wymagające częstszego dozoru. Drugi budynek to
„ANNA” BIS. Posiada 4 pokoje (3 pokoje 2-os. oraz 1 pokój 1-os.), który zamieszkują mieszkańcy poruszający
się samodzielnie, wykonujący czynności dnia codziennego bez pomocy, wymagający jedynie nadzoru. Oprócz
pokoi mieszkalnych, Dom dysponuje m.in. świetlicą z dostępem do telewizora, połączoną z salą do zajęć
terapeutycznych, jadalnią z aneksem kuchennym, kaplicą, kuchenkami pomocniczymi dla mieszkańców oraz
ogrodem.
W roku 2019 wykonano remont tarasu i chodnika. Taras został poszerzony i przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Taras bezpośrednio łączy się z wyjściem ze świetlicy. Mieszkańcy mogą swobodnie
pomimo znacznych ograniczeń wychodzić na zewnętrz i korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. Całkowity
koszt remontu wyniósł 58 250,73 zł. Ponadto wykonano remont dwóch sanitariatów znajdujących się na
parterze w głównym budynku Domu Pomocy Społecznej „ANNA” . Pierwszy etap robót obejmujący roboty
rozbiórkowe, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacji oraz ułożenie płytek
ceramicznych ścian i podłóg został zakończony zgodnie z zawartą umową. Całkowity koszt I etapu robót
wyniósł 37 500,00 brutto.
W celu poprawy jakości świadczonych usług w 2019 roku Powiat Krapkowicki zakupił samochód osobowy
typu mikrobus (9 osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowany do przewozu 2 osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich będących mieszkańcami Domu „ANNA”. Od grudnia 2019 roku
Dom stał się odbiorcą i użytkownikiem samochodu marki Renault Trafic GRAND PAC CLIM. Kwota brutto
zakupu to 148 500,00 zł.
W roku 2019 nadal kontynuowano projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”,
którego beneficjentem jest Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. Projekt jest dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa opolskiego na lata 2014-2020. Projekt został uruchomiony w listopadzie 2018 r. i obejmuje
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pomocą 60 osób, w tym 18 mieszkańców placówki. Powstałe pomieszczenia do rehabilitacji służą wszystkim
mieszkańcom Domu. W ramach projektu zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy 3 fizjoterapeutów.
Wyposażono sale w nowoczesny sprzęt do usprawniania, w tym innowacyjne urządzenie do
neurorehabilitacji. Projekt został wyposażony w przenośny sprzęt do rehabilitacji. W ramach projektu
realizacji podlegają 3 zadania: powstanie Mobilnego Punktu Rehabilitacyjnego, wyjazdy do groty solnej do
Kamienia Śląskiego, powstanie Sali Doświadczania Świata. Zakupiono wyposażenie do sali na kwotę
24 251,73 zł netto. Całkowity koszt projektu 684 202,00 zł.
W połowie roku 2019 zrealizowane zostało trzecie zadanie w projekcie, a mianowicie powstała Sala
Doświadczania Świata. W nutach uspokajającej muzyki, aromatoterapii i działań sensorycznych uczestnicy
projektu bezpłatnie korzystają z formy relaksu i wyciszenia. To spektakl muzyki, wody, światła i zapachu.
Ma to działanie przeciw lękowe, uspokajające i pro lecznicze szczególnie w leczeniu depresji.
Pobyt w Domu jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2019 wynosił 3 380,00 zł.
Odpłatność za pobyt w 70% jest pokrywana z dochodu mieszkańca. Pozostałą różnicę do wysokości
miesięcznego kosztu utrzymania zazwyczaj dopłacają gminy, które wydały decyzję kierującą do Domu.
W celu zapewnienia właściwego poziomu usług, Dom dysponuje wykwalifikowaną kadrą. W jej skład
wchodzi: pielęgniarka, opiekunki, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, pracownik
socjalny. Personel uzupełniają: kucharki, pokojowe, konserwator, starszy inspektor. W Domu działa zespół
terapeutyczno-opiekuńczy, który w sposób indywidualny, bezpośredni zajmuje się wspieraniem
mieszkańców. Wspieranie mieszkańców polega również na organizowaniu spędzania czasu wolnego zgodnie
z preferencjami mieszkańców. Stąd też, Dom prowadzi aktywny udział w życiu społeczności lokalnej,
w integracji między i wielopokoleniowej, organizuje spotkania, eventy, imprezy, zabawy taneczne i wiele
innych form spędzania czasu wolnego. Nieodzownym elementem aktywności mieszkańców jest ich udział
w terapii.
6.1.1. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
Wsparciem Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zrzesza przede wszystkim pracowników i mieszkańców. W roku
2019 stowarzyszenie zrealizowało 4 projekty i otrzymało dotacje na ich realizację w łącznej kwocie 12 300,00
zł, z czego dotacja Powiatu Krapkowickiego wyniosła 7 300,00 zł. W ramach realizowanych projektów przez
stowarzyszenie skorzystało około 316 osób, które jednocześnie odwiedziły Dom „ANNA”.
W ramach działań stowarzyszenia w roku 2019 przeprowadzono 3 zbiórki publiczne, z których dochód
w wysokości 3.269,17 zł został przekazany na sfinansowanie zakupu obrusów, firanek i rolet okiennych,
podkaszarki oraz odkurzacza do liści na potrzeby i dla ułatwienia funkcjonowania mieszkańców Domu.
W roku 2019 stowarzyszenie wzięło udział w „Festiwalu Dyni w Sercu Opolszczyzny” organizowanym przez
Powiat Krapkowicki i zdobyło pierwsze miejsce w konkursie pt.: „Jesienny stół”.

6.1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej oraz rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych. Podstawowe zadania PCPR w zakresie pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej skoncentrowane są na:




zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze);
organizowaniu i finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą,
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specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (m.in. dofinansowanie do
kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej).

Efektem pracy PCPR w Krapkowicach jest zmniejszająca się liczba dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, aktualnie w placówkach przebywa łącznie 6 dzieci w wieku powyżej 10 roku
życia.
W 2019 roku funkcjonowało u nas 79 rodzin zastępczych, w tym 7 zawodowych oraz 5 rodzinnych domów
dziecka. W tym okresie w pieczy zastępczej przebywało 141 dzieci. Rodziny zastępcze poza wsparciem
finansowym w 2019 r. miały zapewnioną bezpłatną pomoc psychologiczną (w ramach poradnictwa
indywidualnego oraz w ramach grupy wsparcia), pomoc prawną, pomoc specjalistyczną dla dzieci
wykorzystywanych seksualnie, pomoc rehabilitacyjną (ze strony fizjoterapeuty i logopedy), reedukacyjną.
Ponadto dla rodzin zastępczych były organizowane wycieczki, pikniki, szkolenia oraz kilkudniowy wypoczynek
letni i zimowy. Wsparciem są objęci również wychowankowie pełnoletni, którzy oprócz ustawowej pomocy
finansowej mogą liczyć na bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz na miejsce w mieszkaniu
chronionym. Na specjalistyczne poradnictwo i miejsce w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą liczyć
również osoby doświadczające przemocy domowej.
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7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo
W obszarze porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli mieszczą się działania związane
z zapewnieniem porządku, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, zapobieganie
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także działa związane
z obronnością. W dniach od 9 września do 12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach odbyła się kontrola kompleksowa z wykonywanych zadań obronnych. W składzie zespołu
kontrolnego byli przedstawiciele MON, ABW, MZ, KPRM, MC, MF, MPiT, MSWiA, MŚ. Kontrolę w Starostwie
oceniono bardzo wysoko.
W 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty i programy, dotyczące zarządzania kryzysowego, porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli i mienia:
1)

„Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na
lata 2019-2023 w Powiecie Krapkowickim”, przyjęty w dniu 6 czerwca 2019 r. uchwałą Rady Powiatu
Krapkowickiego.
2) „Plan operacyjny ochrony przed powodzią” został Zatwierdzony Zarządzeniem Starosty
Krapkowickiego z dnia 21 listopada 2014 r., Nr AO.120.66.2014. Plan aktualizowany jest na bieżąco.
3) „Plan ochrony zabytków powiatu krapkowickiego”, wprowadzony Zarządzeniem Starosty
Krapkowickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego Nr AO.OC.69a.2017 z dnia 31 maja
2017 roku. Plan aktualizowany jest na bieżąco.
4) „Plan przygotowania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodowych na
wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie powiatu krapkowickiego”,
5) „Regulaminu głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy” –
który zapewnia organom powiatu wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem
narodowym w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego, w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń a także
w czasie wojny.
6) „Plan stałego dyżuru Starosty Krapkowickiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej
państwa”- celem stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji i informacji
podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, oraz zadań ujętych w planie
operacyjnym funkcjonowania powiatu krapkowickiego w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny( udział w treningach i ćwiczeniach decyzyjnych)
7) „Plan wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”.
8) „Plan operacyjny ochrony przed powodzią” zatwierdzony Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego
z dnia 21 listopada 2014 r., Nr AO.120.66.2014. Plan aktualizowany jest na bieżąco.
9) „Plan ochrony zabytków powiatu krapkowickiego” wprowadzony Zarządzeniem Starosty
Krapkowickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego Nr AO.OC.69a.2017 z dnia 31 maja
2017 roku. Plan aktualizowany jest na bieżąco.
10) „Plan zarządzania kryzysowego” zatwierdzony 13 listopada przez Dyrektora Wydziału
bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzony Zarządzeniem Starosty
Krapkowickiego Nr AO.120.97.2018 r. z dnia 29 listopada 2018 r., plan aktualizowany jest na bieżąco.
11) „Plan ewakuacji II stopnia” wprowadzony Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120.58.2018 r. z dnia 4 lipca 2018 roku. Plan aktualizowany jest na bieżąco.
Corocznie przedkładane są Radzie Powiatu Krapkowickiego oraz m.in. Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku obszerne informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz weterynaryjnego na terenie
powiatu krapkowickiego. W ramach podjętych działań z zakresu promocji zdrowia na terenie powiatu
krapkowickiego prowadzono współprace z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach
(KSSE).
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7.1.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

W strukturze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego (PCZK). Pracownicy oprócz pełnienia dyżurów w godzinach pracy starostwa (7:30 – 15:30),
pełnią dyżury telefoniczne po godzinach pracy i w dni wolne (8 pracowników) w trybie 24-godzinnym.
Dyżurni PCZK podjęli szereg działań związanych z reagowaniem na zdarzenia oraz zagrożenia występujące w
powiecie. W dzienniku dyżurnym PCZK odnotowano 32 zdarzenia, które dot. m. in.






padłej dzikiej zwierzyny zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
uszkodzenia dróg, chodników czy znaków drogowych,
pożarów na terenie powiatu,
awarii wodociągów,
fałszywych alarmów, tj. alarmy bombowe, zatrucie owoców w sklepie.

7.2.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 17 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) Starosta Krapkowicki Zarządzeniem Nr AO.120.96.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
powołał do funkcjonowania Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, będący organem pomocniczym
w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu krapkowickiego. W 2019 r.
odbyły się 4 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na których zajmowano się niżej
wymienionymi tematami:
1) Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 1 lutego 2019 r. Pierwsze
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się wspólnie z posiedzeniem
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 2019-2022 w związku z przypadkami 37 zachorowań na
odrę w województwie opolskim i 5 w powiecie krapkowickim.
2) Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2019r. Tematem
posiedzenia były niekorzystne warunki meteorologiczne (silne wiatry), które przeszły przez Powiat
Krapkowicki w dniach 9 - 11 marca 2019 r. pozostawiając po sobie większe lub mniejsze zniszczenia
niestety w każdej gminie Powiatu Krapkowickiego.
3) Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 24 maja 2019 r. Posiedzenie
zwołano w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Odrze i ogłoszeniem pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krapkowice i Gminy Zdzieszowice oraz z wprowadzeniem
stopnia alarmowego BRAVO-CRP, związanym z zagrożeniem cybernetycznym na terenie całego kraju.
4) Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 10 września 2019 r. Posiedzenie
zwołano w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz stopni alarmowych w ramach
kompleksowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „PIAST-19”, w którym w dniach 10-12
września 2019 r. zespół operacyjny Starostwa brał udział. Podczas ćwiczenia realizowano zadania
wynikające z planu operacyjnego powiatu oraz z systemu zarządzania kryzysowego.

7.3.

Ostrzeżenia i komunikaty

W ramach zapobiegania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych przesyłane są do
samorządów gminnych, Policji straży, inspekcji oraz jednostek podległych ostrzeżenie i komunikaty
(meteorologiczne, hydrologiczne, przekroczonym poziomie pyłów zawieszonych w powietrzu, oszustwach na
wnuczka, policjanta itp. W 2018 roku przyjęto 121 komunikatów i ostrzeżeń hydrologicznych,
meteorologiczne oraz informacji o innych zagrożeniach i sprawach ważnych z punku zarządzania
kryzysowego, które występowały na terenie powiatu krapkowickiego. Dla powiatu krapkowickiego wydano:
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67 ostrzeżeń meteorologicznych,
14 ostrzeżeń hydrologicznych
12 alarmów oraz komunikatów dot. pyłów zawieszonych w powietrzu,
28 komunikatów, informacji dot. zagrożeń występujących w powiecie tj. oszustwo na wnuczka
(policjanta, funkcjonariusza CBŚ itp.), awarie ciepła, braki w dostawach energii, informacje o stanach
wód, prognozy hydrologiczne.

7.4.

Szkolenia obronne

Szkolenia obronne w powiecie krapkowickim w 2019 r. zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, Wytycznymi Wojewody
Opolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie Województwa
Opolskiego w 2019 r., Planu Szkolenia Obronnego Województwa Opolskiego na 2019 r. Przyjęty system
szkolenia zapewnił przygotowanie organu samorządu terytorialnego i jego podmiotów do właściwego
wykonania ustawowych zadań obronnych. W trakcie realizacji tego procesu opracowano i uzgodniono
w zakresie terminów i tematów z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego następujące dokumenty:
1) „Program szkolenia obronnego Powiatu Krapkowickiego na lata 2019 – 2021”,
2) „Plan szkolenia obronnego Powiatu Krapkowickiego na rok 2019”, w którym określono
przedsięwzięcia szkoleniowe szczebla nadrzędnego i własne do zrealizowania w 2019 roku.
Szczegółowe zestawienie szkoleń, ćwiczeń i innych działań w zakresie obronności przedstawiono w postaci
chronologicznej poniżej:
1) 18 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbyło się spotkanie
z przedstawicielami gmin, dotyczące opracowania rocznych planów szkoleń obronnych.
2) 8 marca 2019 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się odprawa/instruktaż, na
której zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonych szkoleń obronnych w 2018 r.,
przedsięwzięcia szkoleniowe na 2019 r. oraz odbyła się przedwstępna konferencja do
wieloszczeblowego- kompleksowego ćwiczenia pk. „Piast – 19”. W dniu 12 marca 2019 r., również
w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbył się instruktaż do treningu pk. „Sudety-19”,
w spotkaniu brał udział Koordynator ds. zarządzania kryzysowego, obronności i oc.
3) W dniach 21-22 marca pracownicy starostwa brali udział w treningu decyzyjnym „Sudety-19”.
Natomiast w dniu 13 marca 2019 r. przeprowadzono instruktaż do ww. treningu w Starostwie
Powiatowym w Krapkowicach dla pracowników zajmujących się tematyką obronną starostwa, gmin,
inspekcji, straży oraz Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach. W ramach
treningu powołano i przeszkolono służbę Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego i dyżurnych PCZK.
Celem ogólnym treningu było sprawdzenie poszczególnych j.s.t. do wykonywania zadań określonych
w procedurach i przedsięwzięciach systemu zarządzania kryzysowego oraz planach operacyjnych
funkcjonowania powiatu i gmin podczas podwyższania gotowości obronnej państwa. Na szczeblu
powiatu przetwarzano także informacje z wykorzystaniem metodyki ATP-45 oraz sporządzano
dokumentację graficzną przy użyciu programu ARCUS.
4) W dniu 16 kwietnia 2019 r. wzięto udział wraz z Koordynatorem ds. zarządzania kryzysowego,
obronności i oc, we wstępnej konferencji planistycznej do kompleksowego, wieloszczeblowego
ćwiczenia obronnego pk. „PIAST-19” organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w siedzibie OUW.
5) W dniach 16-17 maja 2019 r. uczestniczono w szkoleniu obronnym dla kadry kierowniczej
organizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki w ośrodku szkoleniowym „Hotele Gorzellany”
w Pokrzywnej.
6) W dniu 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zostało zorganizowane
spotkanie/szkolenie dla pracowników oraz dyrektorów wydziałów , którego głównym tematem było
„Doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań operacyjnych wynikających
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z Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Krapkowickiego przez kadrę kierowniczą oraz
pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
7) W dniach 17-18 czerwca 2019 r. odbyło się w Turawie szkolenie dla pracowników realizujących
zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego
województwa opolskiego. Tematem szkolenia była „Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej na
terenie województwa opolskiego”.
8) W dniu 24 czerwca 2019 r. Koordynator ds. zarządzania kryzysowego, obronności i oc brał udział
w głównej konferencji planistycznej do kompleksowego, wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego
„PIAST-19”.
9) 25 czerwca 2019 r. zorganizowano szkolenie z Akcji Kurierskiej dla kurierów starostwa oraz gmin
z terenu powiatu krapkowickiego. W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Krapkowicach. Szkolenie przeprowadził Zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień mjr mgr inż. Arkady Smoliński.
10) W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zostało zorganizowane
spotkanie dla pracowników realizujących zadania obronne z następujących instytucji: Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach, Urzędu Gminy Strzeleczki, Urzędu Gminy Walce, Urzędu Miejskiego w Gogolinie
oraz powiatowych inspekcji, służb i straży, dotyczące omówienia działania zespołów zadaniowych
podczas powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „PIAST-19”, w ramach kompleksowego,
wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego.
11) W dniach 3-4 września 2019 r. przeprowadzono instruktaż m.in. dla dyrektorów oraz kierowników
referatów.
12) W dniach 10-12 września 2019 r. zespół operacyjny Starostwa brał udział w kompleksowym,
wieloszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. „PIAST-19”. Podczas ćwiczenia realizowano zadania
wynikające z planu operacyjnego powiatu oraz z systemu zarządzania kryzysowego. W dniu 11
września 2019 r. rozwijano praktycznie Akcję Kurierską na terenie powiatu krapkowickiego.
Zapewniono także gotowość na potrzeby przetestowania systemu Wykrywania i Alarmowania
o zagrożeniach na terenie powiatu krapkowickiego.
13) W dniach 26-27 września 2019 r. odbyło się w Jarnołtówku szkolenie pracowników Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, Gmin Powiatu Krapkowickiego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu i służb zespolonych. Opracowano „Plan szkolenia obronnego pracowników Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach, Urzędu Gminy Strzeleczki, Urzędu Gminy Walce, Urzędu Miejskiego w Gogolinie
oraz powiatowych inspekcji, służb i straży – Jarnołtówek 26-27 września 2019 r.”. Głównym tematem
szkolenia było: „Przygotowanie pracowników oraz podległe jednostki organizacyjne do opracowania
kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego, jak również doskonalenie, przygotowanie,
zgrywanie oraz wypracowanie właściwego modelu pracy kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych
wchodzących w skład stanowiska kierowania na terenie powiatu krapkowickiego do działania
w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Omówiono ponadto kompleksowe, wieloszczeblowe ćwiczenie obronne pk. „PIAST – 19”. Podczas
szkolenia zapoznano uczestników z zagadnieniami dotyczącymi:






planowania operacyjnego na szczeblu powiatu – gminy. Sporządzanie kart realizacji zadań,
funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierowania i Stałych Dyżurów w czasie podwyższania
gotowości obronnej państwa,
doskonalenia procedur poszerzania bazy łóżkowej na podstawie planów podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne państwa. Problemy i uwarunkowania,
zadań samorządów w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa wynikające z RM z dnia 27 czerwca 2012 r.,
zasad organizacji, funkcjonowania i rozwinięcia Zapasowych Miejsc Szpitalnych. Sposób realizacji
zadań przez Krapkowickie Centrum Zdrowia w procesie podwyższania gotowości obronnej
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państwa,
zasad wykorzystania rezerw strategicznych w realizacji zadań obronnych przez podmioty
lecznicze w sytuacjach kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny,
zasad oraz procedury przesiedlenia ludności z terenów zagrożonych,
realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej, w tym wynikające
z obowiązków państwa gospodarza (HNS) podczas reagowania na współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego,
reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznych.






14) W dniach 17-18 października 2019 r. pracownicy Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich - Pani
Katarzyna Piętka oraz Pani Grażyna Grzymek, wzięły udział w szkoleniu w ośrodku szkoleniowym
„MAX” w Jarnołtówku, zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
OUW, którego tematem było: Zabezpieczenie medyczne Województwa Opolskiego w czasie
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
15) W dniu 27-28 listopada 2019 r. Pani Katarzyna Piętka wzięła udział w szkoleniu w Ośrodku
szkoleniowym „Hotele Gorzellany” w Pokrzywnej, którego tematem było: Podsumowanie szkoleń,
gier, treningów decyzyjnych pk. „SUDETY-19”, kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. „PIAST-19”.
Szkolenie organizowane było przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego OUW.

7.5.

Dotacje OSP i Policja

W 2019 r. w budżecie Powiatu Krapkowickiego zaplanowano 51 294 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczych
Straży Pożarnych na sfinansowanie bądź dofinansowanie zakupu sprzętu, który przeznaczony jest do działań
ratowniczych. Przyznano 5 dotacji na łączną kwotę 19 300,00 zł.
Tabela 43. Dotacje dla OSP przyznane w 2019 r.

Lp.

OSP

Kwota wniosku

Przedmiot wniosku

1

Jasiona

3 000,00

Sprężarka wysokociśnieniowa

2

Krępna

5 000,00

4 komplety ubrań specjalistycznych

3

Obrowiec

5 000,00

Silnik do pontonu

4

Kromołów

3 000,00

Defibrylator AED

5

Walce

3 300,00

Dwie prądownice wodno – pianowe typu TurboJet

Dodatkowo przekazano 25 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, w tym:
1) 20 000 zł na ponadnormatywne dodatkowe służby patrolowe,
2) 5 000 zł na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji.
Ponadto przekazano 1 600 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na zakup
modułu systemu SWD-ST-AbakusSMS.

7.6.

Działalność popularyzatorska i upowszechnieniowa

W 2019 r. przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, mający
na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii tradycji ruchu strażackiego.
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Starostwo Powiatowe w Krapkowicach było głównym organizatorem powiatowych eliminacji Turnieju Wiedzy
Pożarniczej na terenie powiatu krapkowickiego. W budynku starostwa udostępniono salę do
przeprowadzenia eliminacji powiatowych oraz przygotowano poczęstunek dla dzieci i młodzieży biorącej
udział w turnieju oraz ich opiekunów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
opracowała testy dla uczestników turnieju, odrębnie dla każdej grupy wiekowej.
Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdził, że na ogólną liczbę 5 gmin w powiecie
krapkowickim udział w eliminacjach powiatowych wzięli przedstawiciele 5 gmin tj. Krapkowic, Zdzieszowic,
Gogolina, Strzeleczek i Walec. Ogółem w eliminacjach powiatowych wzięło udział 24 uczestników, w tym:




w grupie I - 10
w grupie II - 10
w grupie III - 5

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie starostwa. Przed wręczeniem nagród oraz
poczęstunkiem uczestnikom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” został zaprezentowany przez strażaków Komendy Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach pokaz gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic proszkowych.

7.7.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) Starosta Krapkowicki Zarządzeniem Nr AO.120.4.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. (zmienionym
zarządzeniami nr AO.120.18.2019 z dn. 25 lutego 2019 r., AO.120.92.2019 z dn. 17.07.2019 r. oraz
AO.120.132.2019 z dn. 11.10.2019 r.) powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Kadencja Komisji trwa trzy
lata tj. od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.
Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Krapkowickiego w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, m. in.








oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
opiniowania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,
przygotowania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
opiniowania projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
opiniowania projektu budżetu powiatu – w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
opiniowania projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
opiniowania zleconych przez Starostę innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2019 r. odbyło się pięć posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na których zajmowano się niżej
wymienionymi tematami:
1) Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 1 lutego 2019 r. Pierwsze posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 2019-2022 odbyło się wspólnie z posiedzeniem Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z przypadkami 37 zachorowań odry w województwie
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2)

3)

4)

5)

opolskim i 5 w powiecie krapkowickim. Zostały przedstawione objawy w przebiegu odry, powikłania
jakie niesie za sobą tego typu wirus, jego leczenie oraz zapobieganie i zwalczanie.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 13 marca 2019 r. Na posiedzeniu
przedstawione zostały informacje służb: Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Krapkowicach oraz
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2018 wraz z informacją o realizacji
programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2016-2019. Omówiony został także temat dotyczący zanieczyszczenia środowiska związanego z niską
emisją przyczyniającą się do powstawania smogu.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 8 kwietnia 2019 r. Realizując przyjęty Plan
Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały przedstawione kolejne informacje na temat stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu krapkowickiego za 2018 r. Informacje przedstawiła Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Krapkowicach oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krapkowicach. Przedstawiono również informację o zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu
krapkowickiego sezonu 2018/2019 oraz poruszono temat strajku nauczycieli.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 29 maja 2019 r. Na posiedzeniu przedstawione
zostały informacje na temat przygotowań do wakacji dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie
powiatu krapkowickiego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu
krapkowickiego. Zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku należy m.in. przygotowanie projektu powiatowego „Programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.
Przewodniczący Komisji, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, przedstawił projekt „Programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2019-2023 w Powiecie Krapkowickim”. Członkowie Komisji przeanalizowali przyjęte założenia
i zadania wskazane w poszczególnych obszarach programowych i jednomyślnie przyjęli projekt, który
został poddany pod obrady Rady Powiatu Krapkowickiego i podjęty Uchwałą na Sesji w dniu 6
czerwca 2019 r.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 5 grudnia 2019 r. Na posiedzeniu
podsumowano okres wakacyjny – lato 2019, przedstawiono informacje o stanie przygotowań do
sezonu zimowego dróg na terenie powiatu krapkowickiego, przedstawiono projekt budżetu Powiatu
Krapkowickiego w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na 2020 r. oraz propozycję planu
pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2020 r

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019 działała w oparciu o roczny plan pracy, którego tematyka
została przeanalizowana i omówiona w trakcie odbytych posiedzeń. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku zostały ujęte w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wydziale Administracji
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

7.8.

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 11 lutego do 1 marca 2019 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego została zorganizowana
i przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na podstawie porozumienia z Wojewodą Opolskim. Starosta
Krapkowicki, który, przejął część zadań związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej, zapewnił warunki lokalowo-techniczne do przeprowadzenia prac komisji oraz zapewnił niezbędny
personel do pracy przy zakładaniu ewidencji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska oraz komisja wojskowa
w skład której wchodzili: przedstawiciel Starosty Krapkowickiego, przedstawiciel Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Opolu oraz przedstawiciel Burmistrza/Wójta gminy aktualnie stającej do kwalifikacji wojskowej
obradowała w budynku przychodni przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach
W roku 2019 rocznikiem podlegającym powszechnemu obowiązkowi obrony był rocznik 2000, jednakże
właściwy terenowo Burmistrz/Wójt wzywał do stawiennictwa mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999,
którzy nie posiadali określonego stopnia zdolności do służby wojskowej (tzw. roczniki starsze) oraz kobiety,
które kończą kształcenie na kierunkach medycznych oraz psychologicznych. Przed Powiatową Komisją
Lekarską w 2019 r. stanęło łącznie 270 mężczyzn oraz 8 kobiet.
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Burmistrz Krapkowic wezwał 117 mężczyzn rocznika podstawowego, spośród których108 stawiło się
w określonych dla nich terminie. Z rocznika starszego wezwano 32 mężczyzn lecz przed PKL stanęło
jedynie 6. Gminę Krapkowice reprezentowały dodatkowo 3 kobiety.
Burmistrz Gogolina wezwał 52 mężczyzn rocznika podstawowego, spośród których stawiło się 45
oraz 5 osób z roczników starszych, gdzie stawił się 1. Dodatkowo gminę reprezentowały 3 kobiety.
Burmistrz Zdzieszowic wezwał 60 mężczyzn rocznika podstawowego oraz 29 roczników starszych.
Przed Komisja stanęło 47 mężczyzn rocznika podstawowego
i 3 mężczyzn rocznika starszego.
Wójt Gminy Strzeleczki wezwał 41 mężczyzn rocznika podstawowego oraz
6 roczników starszych. Na wezwanie odpowiedzieli wszyscy mężczyźni rocznika podstawowego,
natomiast żaden z mężczyzn rocznika starszego. Przed komisją stanęły również 2 kobiety.
Wójt Gminy Walce rozesłał wezwania do 21 mężczyzn rocznika podstawowego oraz do 9 mężczyzn
roczników starszych. Przed komisją stanęło 19 mężczyzn rocznika podstawowego. Nie stawił się
żaden mężczyzna z rocznika starszego.

Od chwili zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej obserwuje się znaczny wzrost liczby osób stających do
kwalifikacji wojskowej. Wśród młodzieży istnieje duża świadomość tego, że określenie kategorii zdrowia
może rzutować na ich dalsze życie zawodowe. Szczególnie ważne jest to dla osób, które swoją przyszłość
wiążą ze służbami mundurowymi tj. Wojsko, Straż Pożarna, Policja.

7.9.

Instytucja Koronera

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017.912) przewiduje, że zgon
i jego przyczyna powinna być ustalona przez lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny precyzuje, że obowiązek ten obciąża lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed
zgonem udzielał choremu świadczeń zdrowotnych.
W zależności od sytuacji kartę zgonu co do zasady obowiązany jest wystawić:
1) Lekarz POZ - leczący w ostatniej chorobie.
2) Lekarz oddziału szpitalnego – jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu.
3) Lekarz zespołu ratownictwa medycznego – jeżeli zespół został wezwany do nieszczęśliwego wypadku
lub nagłego zachorowania i w trakcie udzielania pomocy nastąpiła śmierć danej osoby.
4) Każdy inny lekarz – jeżeli jest ostatnim, który w ciągu 30 dni udzielał świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 poz.
912 z późn. zm) zgon i jego przyczyna powinna być ustalona przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej
chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno
nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inna osobę powołaną
do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszt tych oględzin i wystawionego świadectwa nie
mogą obciążyć rodziny zmarłego. Jedynym wypadkiem, kiedy lekarz może odstąpić od wystawienia karty
zgonu, jest podejrzenie udziału osób trzecich w spowodowaniu zgonu, a obowiązkiem lekarza jest wówczas
powiadomienie policji i prokuratora. W takich sytuacjach lekarz wydaje jedynie zaświadczenie o stwierdzeniu
zgonu, a kartę zgonu wydaje lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
W związku z powyższym zawarto umowę w dniu 21 grudnia 2018 r. (Nr AO.8120.3.2018) na wykonywanie
czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu pomiędzy
Powiatem Krapkowickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, a Krapkowickim Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu Powiatu Krapkowickiego. W 2019
roku zaplanowano na nie 10 000 zł. Wydatkowano 6,000 zł (12 stwierdzeń zgonu)
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7.10. Padła zwierzyna - EkoLas
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018,
poz. 1990 z późn. zm.) zabrania się pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić
bezpieczeństwu ruchu, a także zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z póź.zm) oraz z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości porządku
w gminach, obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych spoczywa na zarządcy drogi.
W związku z powyższym zawarto umowę na świadczenie całodobowej usługi usuwania zwierząt i odpadowej
tkanki zwierzęcej oznaczonej kodem 020181, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Zadanie jest finansowane ze
środków własnych budżetu Powiatu Krapkowickiego. W 2019 roku zaplanowano na nie 15 000 zł.
Wydatkowano 6 566,40 zł (zutylizowano 19 padłych dzikich zwierząt)
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8. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Zadanie powiatu krapkowickiego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych
jest realizowane w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020.

8.1.

Zadania i stan realizacji na koniec 2019 r., w ramach Celów określonych w Strategii
Rozwoju Powiatu Krapkowickiego

8.1.1. Zidentyfikowanie potrzeb na lokalnym rynku pracy (Cel II.1.1.1)
W 2019 roku został opracowany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na 2019 rok.
Monitoring w formie raportu został udostępniony na stronie internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy
w Krapkowicach. Ponadto w 2019 r. urząd opracował barometr zawodów, w których określono zawody
deficytowe i nadwyżkowe w powiecie krapkowickim.
W styczniu 2019 roku specjalista do spraw rozwoju zawodowego na podstawie przyjętych ofert pracy,
zgłoszeń pracodawców, efektywności organizowanych szkoleń, informacji o zawodach deficytowych na
terenie powiatu określił potrzeby szkoleniowe. Z uzyskanych informacji powstał plan szkoleń na rok 2019.
Osoby bezrobotne mogą starać się o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie na podstawie
oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu go po odbytym kursie.
Powiatowy Urząd Pracy w 2019 roku monitorował sytuację na lokalnym rynku pracy poprzez utrzymywanie
kontaktów z pracodawcami i monitorowanie zwolnień grupowych. W przypadku otrzymania sygnału
o planowanych zwolnieniach pracownicy urzędu zobowiązani byli do kontaktu z pracodawcą zgłaszającym tą
sytuację, a osoby zwolnione mogły zostać objęte wsparciem w zakresie aktywizacji i pomocy w powrocie na
rynek pracy. Sporządzano comiesięczne sprawozdania do WUP. W 2019 roku nie zanotowano zgłoszenia
zwolnienia grupowego wśród lokalnych pracodawców.
8.1.2. Wzrost ilości i jakości pozyskiwanych miejsc pracy (Cel II.1.1.2)
Urząd Pracy utrzymuje kontakty z pracodawcami, prowadzi kwartalne plany kontaktów w celu nawiązania lub
utrzymania dotychczasowej współpracy. Osoby bezrobotne mają dostęp do aktualnej informacji
o potrzebach lokalnych pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników. Pracodawcy mogą bezpłatnie
zgłaszać oferty pracy do tutejszego urzędu. Zakres i forma ich realizacji jest ustalana z pracodawcą
indywidualne, uwzględniając jego potrzeby i możliwości ich zaspokojenia. W 2019 roku pracodawcy zgłosili
do urzędu pracy zapotrzebowanie na 2926 wolne miejsca pracy. Zorganizowano 32 giełdy pracy na zgłoszone
stanowiska. Zgłaszane przez pracodawców oferty pracy udostępniane są w formie papierowych wydruków w
siedzibie PUP oraz na tablicy ogłoszeń. Ukazują się na stronie internetowej urzędu w zakładce z ofertami
pracy oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Ponadto zgłoszone oferty ukazują się także w lokalnej prasie. W
2019 roku zarejestrowano 2491 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydano
116 zezwoleń na pracę sezonową.
Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi agencjami zatrudnienia w zakresie
udostępniani i rozpowszechniania oferowanych przez nich miejsc pracy, będących uzupełnieniem ofert pracy
pozyskanych na rynku lokalnym. Ponadto urząd w ramach współpracy z agencjami zatrudnienia rejestruje
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
utrzymuje kontakty z innymi urzędami. Na życzenie pracodawców przekazuje do upowszechnienia oferty
pracy oraz gromadzi informacje z innych urzędów o możliwościach podjęcia pracy przez osoby poszukujące
zatrudnienia oraz o szkoleniach realizowanych poza obszarem swojego działania.
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8.1.3. Pozyskanie i celowe wydatkowanie funduszy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
(Cel II.1.1.3)
W 2019 roku zgłoszono 2926 oferty pracy, z czego 354 stanowiły oferty subsydiowane. Pośrednicy pracy
poprzez dobór kandydatów, kierowanie na spotkania indywidualne oraz na giełdy pracy realizują
zapotrzebowanie zgłoszone przez pracodawców. W 2019 roku z powodu podjęcia pracy z ewidencji
wyłączono 2232 osoby. Pozyskując ofertę pracy doradcy klienta prowadza analizę wymagań w niej zawartych
oraz kwalifikacji i kompetencji osób zarejestrowanych w urzędzie, odpowiadających wymogom pracodawcy.
Osoby , które spełniają wymagania są kierowane do pracodawcy na rozmowy indywidualne lub na spotkania
grupowe w formie giełd pracy.
W 2019 roku zorganizowano 32 giełdy pracy na zgłoszone miejsca pracy, w których uczestniczyło 256 osób
bezrobotnych. Giełdy te stanowiły możliwość do bezpośredniego kontaktu pracodawcy z kandydatem do
pracy, przedstawienia przez pracodawcę warunków zatrudnienia oraz zaprezentowania swoich atutów przez
osoby bezrobotne. Osoby poszukujące pracy już podczas rejestracji w urzędzie są informowane o prawach
i obowiązkach wynikających z nabycia statusu osoby bezrobotnej. Mają również dostęp do tej informacji na
stronie internetowej urzędu oraz u doradców klienta.
Osoby poszukujące pracy już podczas rejestracji w urzędzie są informowane o prawach i obowiązkach
wynikających z nabycia statusu osoby bezrobotnej. Mają również dostęp do tej informacji na stronie
internetowej urzędu oraz u doradców klienta.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach aktywizował osoby bezrobotne w ramach posiadanych
środków:






Funduszu Pracy;
PO WER – aktywizacja osób młodych do 30 roku życia;
RPO – aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji;
Rezerwy Ministra;
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracował z organizacjami, fundacjami
i instytucjami realizującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie
rozpowszechniania i formacji o ofercie i organizowania spotkań informacyjnych.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają
możliwość korzystania z warsztatów poświęconych tej tematyce. Otrzymują kompleksową i formację
dotyczącą możliwości uzyskania dotacji, form zabezpieczeń, wydatkowania i rozliczania otrzymanych środków
finansowych. W 2019 roku zorganizowano 11 spotkać grupowych z zakresu przedsiębiorczości, w których
udział wzięło 113 osób.
W 2019 r. w ogłoszonych terminach naboru do tutejszego urzędu wpłynęło 58 wniosków o przyznanie
bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparciem objęto łącznie 52
osoby, z czego:




20 umów sfinansowano w ramach projektu POWER, obejmującego osoby bezrobotne poniżej 30
roku życia;
20 umów zawarto z bezrobotnymi powyżej 30 roku życia w ramach RPO;
12 umów sfinansowano ze środków Funduszu Pracy.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach posiadał zarezerwowane środki na dofinansowanie
utworzenia spółdzielni socjalnej, jednakże w tym okresie nie złożono wniosku na tą formę aktywizacji.
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Ogółem w roku 2019 zostało zaktywizowanych 398 osób bezrobotnych. W ramach środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego zawarto 79 umów z pracodawcami, gdzie 212 pracowników skorzystało z szkoleń
podnoszących kwalifikacji zawodowe.
8.1.4. Upowszechnienie informacji o instrumentach i usługach rynku pracy oraz ofertach pracy EURES
(Cel II.1.1.4)
W siedzibie urzędu dostępne są ulotki dotyczące sieci EURES. Doradcy klienta informują osoby
zainteresowane o możliwości podjęcia zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej, a także prowadzą
aktualizują informacje o ofertach EURES zarówno w wersji papierowej, poprzez udostępnienie wydruków
zawierających opisy ofert na tablicy ogłoszeń oraz w wersji elektronicznej, zamieszczając oferty na stronie
internetowej urzędu.
Na terenie urzędu dostępne są broszury opisujące warunki pracy i życia w krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Poza tym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje u doradców klienta
wskazująca na źródła pozyskiwania interesujących ich zagadnień. Pracodawca składając krajową ofertę pracy
ma możliwość wnioskować o rozpowszechnienie jej we wskazanym kraju EOG. Pracownik w formie
elektronicznej udostępnia tą ofertę osobom zainteresowanym.
8.1.5. Realizowanie współpracy z instytucjami działającymi na rynku pracy (Cel II.1.1.5)
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracuje z Powiatową Radą Rynku Pracy, która opiniuje
celowość realizacji poszczególnych zadań w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu
oraz wydatkowania środków.
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w 2019 roku współpracował z ośrodkami pomocy społecznej
z terenu powiatu w zakresie wymiany informacji, możliwości kierowania osób bezrobotnych do kontraktów
socjalnych oraz wspólnej realizacji prac społecznie użytecznych, będących formą wsparcia oraz wdrożenia do
aktywności zawodowej osób korzystających ze wsparcia tych instytucji.
W ramach współpracy realizowano programy własne urzędu „Dla dobra rodziny” – aktywizacja zawodowa
dłużników alimentacyjnych – program wsparcia dla osób bezrobotnych posiadających zobowiązania
alimentacyjne. Program realizowany był w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i obejmował następujące
zadania:







poradnictwo indywidualne,
warsztaty wsparcia,
pośrednictwo pracy,
pomoc w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia, staże,
pomoc w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego,
pomoc w pobudzeniu własnej aktywności zawodowej.

W ramach programu zorganizowano 4 spotkania , w których uczestniczyło 58 dłużników alimentacyjnych.
Efektem podjętych działań było doprowadzenie do zatrudnienia 5 osób mających zobowiązania
alimentacyjne.
Drugim realizowanym programem w ramach środków własnych urzędu był program „Prace społecznie
użyteczne – program wsparcia dla osób w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej – NOWA SZANSA”. W tym
celu, Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach i Ośrodki Pomocy Społecznej z Krapkowic, Gogolina,
Zdzieszowic, Walec i Strzeleczek podjęły realizację programu, który ma być podstawą powrotu do aktywności
zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Program
obejmował następujące zadania:
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poradnictwo zawodowe,
prace społecznie użyteczne,
pośrednictwo pracy.

Do programu zakwalifikowano osoby spełniające kryteria do skierowania na prace społecznie użyteczne:
osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku. Pierwszym krokiem w celu jego uruchomienia było podpisanie w dn. 14.02.2019 r.
porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na rok 2019. W 2019 r. do wykonywania prac
społecznie użytecznych zostało skierowanych 45 osób łączna liczba godzin pracy wyniosła 7 240 na kwotę
36.609 zł.
Kolejnym realizowanym programem był Klub Aktywnego Bezrobotnego. Projekt był realizowany w okresie od
2.01.2019 do 31.12.2019 r.
Urząd wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie realizował projekt, którego głównym celem
była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
oraz kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. W ramach projektu realizowane
były działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej poprzez organizację cyklicznych
spotkań z pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym urzędu. Zorganizowano 4 spotkania
z beneficjentami programu.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracował z organizacjami i instytucjami
realizującymi projekty przeznaczone dla osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych. Organizował
spotkania informacyjne oraz rozpowszechniał informacje na ten temat w formie ulotek lub plakatów
informacyjnych. Oferty dotyczyły przede wszystkim możliwości aktywizacji zawodowej w formie szkoleń,
staży oraz dotacji na samo zatrudnienie. Wszystkie informacje o realizowanych projektach zamieszczano na
stronie internetowej urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach utrzymuje kontakty z pracodawcami poprzez pozyskiwanie ofert
pracy, udzielanie informacji o usługach dla pracodawców, reagowanie na potrzeby przez nich zgłaszane.
Organizowane były giełdy pracy, wizyty u pracodawców oraz zapraszano przedsiębiorców w celu promowania
wolnych miejsc pracy. Ponadto urząd pracy chętnie współpracował z placówkami oświatowymi w zakresie
wsparcia pedagogów w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczniów.
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8.2.

Środki finansowe na realizację zadań

W zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy wydatkowano środki
z następujących źródeł:






Funduszu Pracy – 845 148,16 zł
PO WER – 1 106 113,19 zł
RPO – 1 002 935,78 zł
KFS – 428 229,88 zł
Rezerwa Ministra – 15 959,67 zł

Na dodatki aktywizacyjne wydatkowano kwotę 82.719,60 zł.
Środki finansowe przeznaczone na zasiłki dla osób bezrobotnych wyniosły:




zasiłki 100% - 768 257,30 zł
zasiłki 120 % - 800 237,78 zł
zasiłki 80% - 365 037,95 zł

W zakresie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przeciwdziałania
bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy wykonano 94,68 % zaplanowanego budżetu.
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9. Prawa konsumentów i ochrona prawna
9.1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw
i interesów konsumentów, w szczególności:






poradnictwo – zapewnienie konsumentom bezpośredniego poradnictwa w zakresie ochrony ich
interesów;
Informacja – informacja prawna o zakresie praw konsumentów;
edukacja – prowadzenie edukacji konsumenckiej;
pomoc w sądowym dochodzeniu praw – możliwość wytaczania powództwa sądowego na rzecz
konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowaniu o ochronę praw
konsumentów;
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego
konsumenta. Nie posiada uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien
na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu
wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.
Zadaniem najbardziej czasochłonnym jest poradnictwo konsumenckie. Część porad udzielanych jest
telefonicznie, część drogą mailową, a część na miejscu w siedzibie Starostwa. W wielu przypadkach po
udzieleniu stosownych informacji sprawy zostają wyjaśnione i zakończone pozytywnie na korzyść
konsumenta. Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad i liczbę oficjalnie zarejestrowanych spraw można
stwierdzić, iż po uzyskaniu informacji dotyczących praw konsumentów i możliwości ich realizacji,
konsumenci w większości potrafią skutecznie egzekwować swoje prawa.
W 2019 roku Rzecznik udzielił 1941 porad. Jednym z najistotniejszych zadań Rzecznika jest również
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W roku 2019
Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował do przedsiębiorców 200 wystąpień.
Rysunek 9. Liczba udzielonych porad konsumenckich
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Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad oraz liczbę zarejestrowanych skarg z prośbą o interwencję można
stwierdzić, iż mieszkańcy powiatu skutecznie potrafią dochodzić swych praw.
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9.2.

Nieodpłatna pomoc prawna

Począwszy od stycznia 2016 r., Powiat Krapkowicki w ramach organizuje punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej, w tym, począwszy od 2019 r., punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 2019 r. na
terenie powiatu funkcjonowały trzy punkty w czterech lokalizacjach, prowadzone przez radców prawnych
i adwokatów oraz przez organizację pozarządową:
1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, prowadzony przez
radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Okręgową
Radę Adwokacką w Opolu.
2) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny
w Zdzieszowicach, prowadzony przez prawników wyłonionej w drodze konkursu organizacji
pozarządowej – Fundacji MŁODZI LUDZIOM z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów.
3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Strzeleczki wraz z filią zamiejscową Urzędzie
Gminy Walce, prowadzony przez prawników wyłonionej w drodze konkursu organizacji pozarządowej
– Fundacji Togatus ProBono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.
Tabela 44. Nieodpłatne poradnictwo prawne w latach 2016-2019
Lp.

Rodzaj

1

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
- w tym w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową
Dziedzina prawa, z której udzielono pomocy
- prawo rodzinnea
- sprawa dotycząca rozwodu lub separacji
- sprawa dotycząca alimentów
- sprawa z zakresu prawa pracy
- sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
- sprawa z zakresu prawa cywilnegob
- sprawa z zakresu prawa rzeczowego
- sprawa z zakresu prawa spadkowego
- sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
- sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego
- sprawa z zakresu prawa karnego
- sprawa z zakresu prawa podatkowego
- inne
Wiek osób korzystających
- poniżej 18 roku życia
- 18-26 lat
- 18-25 lat**
- 27-64 lata
- powyżej 25 lat do 35 lat**
- powyżej 35 lat do 45 lat**
- powyżej 45 lat do 55 lat**
- powyżej 55 lat do 60 lat**
- powyżej 60 lat do 65 lat**
- 65 lat i powyżej
- powyżej 65 lat do 75 lat**
- powyżej 75 lat do 85 lat**
- powyżej 85 lat**

2

3
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Rok
2016
775
130

Rok
2017
645
181

Rok
2018
704
259

Rok
2019
615
181

72
56
112
47
7
240
108
125
54
42
62
11
31

39
45
71
40
3
185
85
114
35
32
52
15
15

53
35
65
85
9
223
45
134
57
24
35
4
12

135
nd*
nd*
54
2
315
nd*
nd*
46
31
45
4
22

8
59

4
66

0
43

0

157

119

48

41
78
101
97
65
66
199

113

123
116
46
0
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4

5

6

7

8

9

Płeć osób korzystających
- kobieta
- mężczyzna
Wykształcenie osoby korzystającej
- wyższe
- wyższe II stopnia**
- wyższe I stopnia**
- policealne
- średnie zawodowe
- średnie ogólnokształcące
- zasadnicze zawodowe
- gimnazjalne
- podstawowe ukończone
- pozostałe
Średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej
- bez dochodu
- poniżej 800 zł
- do 600 zł**
- powyżej 600 do 1000 zł**
- powyżej 1000 do 1500 zł**
- powyżej 1500 do 2000 zł**
- powyżej 2000 zł**
- 800 - 2599 zł
- 2600 - 3799 zł
- 3800 zł i powyżej
Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej
- osoba samotna
- od 2 do 4
- 2**
- 3**
- 4**
- powyżej 4
- 5**
- 6**
- 7 i więcej**
Miejsce zamieszkania osoby korzystającej
- wieś
- miasto poniżej 10 tys. mieszkańców
- miasto od 10 tys. do 25 tys. mieszkańców
- miasto od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców
- miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
Posiadanie przez osobę korzystającą
- orzeczenia o niepełnosprawności
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

246
177

165
137

114
100

39

12

12

9
89
38
134
13
94
7

6
59
47
90
14
64
10

12
61
39
65
3
22
1

29
101

24
48

383
229

39
34
12
124
86
200
10
100
2
48
73
116
138
103
125

100
239

158
11
3

129
13
0

71
169

65
128

151
215
115
80

36

62

121
19
16
11

38
11

99
73
93
37
0

55
15
128
16
0

251
102
229
23
3

10
61

13
18

nd***
nd***

W tym, począwszy od 1.01.2019 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W wierszach 3-9 tabeli zawarto dane osób, które wyraziły
zgodę na ich podanie.
* W sprawozdaniach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego począwszy od 2019 r. obowiązuje
inny podział dziedzin, nieuwzględniających wyszczególnienie spraw z zakresu rozwodu, separacji alimentów, prawa rzeczowego
i spadkowego. Te dziedziny prawa zostały uwzględnione w ramach pozostałych kategoriach spraw.
** Podział obowiązujący od 1.01.2019 r.
*** Od 1.01.2019 r. dane te nie są przetwarzane.
a Z wyjątkiem rozwodów, separacji i alimentów
b Z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego
c Z wyjątkiem prawa podatkowego
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10. Administracja
10.1. Kadry i płace, współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, staże, praktyki
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 153 pracowników tj. 148,80 etatów. Na obsługę kadrową
składają się również sprawy związane ze zgłaszaniem, zmianami oraz wyrejestrowywaniem pracowników
i członków rodzin do ubezpieczeń społecznych, sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie danych do
sprawozdań np. SIO. Na stanowiskach pracy prowadzone są sprawy związane m. in. z realizacją zapisów
ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Archiwum Zakładowym. Dodatkowo w zakres
zadań wchodzi współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy związana z zatrudnianiem w ramach tzw. robót
publicznych, przygotowywanie wniosków oraz comiesięczna obsługa w zakresie rozliczania umów.
Na przełomie 2018-2019 w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy programów, zatrudniono
w Starostwie na czas określony:





2 pracowników z programu 50+, do wynagrodzenia których uzyskano dofinansowanie za
zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+;
3 pracowników z programu 12/12, objętych refundacją części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników do 30. roku życia;
4 pracowników w ramach robót publicznych;
7 pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W 2019 r. zorganizowano również staży pracowniczy dla jednej osoby ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,
a także 10 praktyk zawodowych, w tym 6 dla uczniów szkół średnich i 4 dla studentów szkół wyższych.

10.2. Kadry i płace CUW
W związku z podjętą Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego
i zawartych na jej podstawie porozumień z 7 jednostkami organizacyjnymi Powiatu Krapkowickiego,
Starostwo Powiatowe zajmuje się obsługą kadrowo-płacową pracowników tych jednostek. Na podstawie
porozumień świadczona jest obsługa niżej wymienionych jednostkach:
1. Jednostki oświatowe:
1)
2)
3)
4)
5)

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach.
2. Jednostki pomocy społecznej:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,
2) Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.
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Tabela 45. Zatrudnienie w jednostkach wg stanu na 31.12.2019 r.

Jednostka

Grupa

Umowy

Etaty

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach

Nauczyciele
Administracja

49
8

42,45
7,00

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
w Krapkowicach

Nauczyciele
Administracja

23
6

20,27
5,00

Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima
w Krapkowicach

Nauczyciele
Administracja

34
10

31,50
9,38

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach

Nauczyciele
Administracja

22
7

17,12
5,75

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krapkowicach

Nauczyciele
Administracja

13
2

13,00
1,50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

Administracja

9

9,00

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

Administracja

23

21,50

206

183,47

RAZEM ZATRUDNIENIE

Podobnie jak w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, na obsługę kadrową składają się również sprawy
związane ze zgłaszaniem, zmianami oraz wyrejestrowywaniem pracowników i członków rodzin do
ubezpieczeń społecznych, sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie danych do sprawozdań np. SIO. Na
stanowiskach pracy prowadzone są sprawy związane m. in. z realizacją zapisów ustawy o Zakładowym
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Archiwum Zakładowym. Dodatkowo w zakres zadań wchodzi
współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy.

10.3. Akta „Otmętu”
W dniu 13 października 2011 r. Starosta Krapkowicki powziął decyzję o przejęciu w depozyt Biura Rzeczy
Znalezionych akt kadrowo – płacowych znajdujących się w byłych pomieszczeniach Śląskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego OTMĘT w Krapkowicach. W ramach współpracy Dyrektor Departamentu Świadczeń
Emerytalno-Rentowych w Warszawie poinformował wszystkie Oddziały ZUS o dopuszczeniu jako środków
dowodowych kopii dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia bądź innej
analogicznej dokumentacji.
W 2019 roku wpłynęło 100 wniosków o wydanie dokumentów kadrowo-płacowych, na podstawie których
można ubiegać się o naliczenie bądź przeliczenie emerytur. Wnioski zostały złożone zarówno przez byłych
pracowników Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego OTMĘT (89 wniosków) ale także przez inne organy,
takie jak Zakłady Ubezpieczeń Społecznych (10 wniosków) oraz Sądy Pracy (1 wniosek).

10.1.

Karta Polaka

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598) przyznawane
jest świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia wniosku o przyznanie świadczeń.
Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w
decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. Zadanie starosty, o którym mowa
powyżej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Starosta składa do wojewody wniosek
o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych i zobowiązany jest do przekazywania wojewodzie
informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych.
W 2019 roku 4 osobom przyznano świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 22 680,00 zł. Świadczenia były
wypłacane w okresach miesięcznych i zgodnie z przyznanymi decyzjami: od kwietnia do grudnia 2019 r.
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10.2. Dokształcanie pracowników w formie studiów, szkolenia
W 2019 r. zostały zawarte trzy umowy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych. Dodatkowo
kontynuowane były umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozpoczęte w latach 2017-2018, tj.:
1) 1 umowa na aplikację radcowską (ostatni III rok dofinansowania w 2019 r.),
2) 3 umowy na studia I stopnia – licencjat (w 2019 r. finansowane dwa semestry).
W 2019 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach systematycznie podnosili swoje kwalifikacje
zawodowe.

10.3. Skargi i wnioski
W 2019 r. wpłynęły trzy skargi, które zostały przekazane do rozpatrzenia Radzie Powiatu Krapkowickiego.
Skargi zostały rozpatrzone przez powołaną do jej rozpatrzenia komisję Rady Powiatu Krapkowickiego.
Wszystkie skargi uznane za nieuzasadnione. Podjęto stosowne Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego
i przekazano rozstrzygnięcie skarżącym.
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10.4. Kontrole zewnętrzne
W 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zostało przeprowadzonych 6 kontroli zewnętrznych.
Tabela 46. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym

Lp.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

1

Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Opolu

Luty

Organizacja i przebieg kwalifikacji wojskowej
w 2019 r.

2

Opolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Kwiecień

Kontrola problemowa Starosty Krapkowickiego jako
organu AAB w zakresie „Egzekwowania obowiązku
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
tymczasowych obiektów budowlanych o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa Budowlanego”

3

Wojewoda Opolski

Maj – czerwiec

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

4

Archiwum Państwowe w Opolu

Lipiec

Kontrola archiwum zakładowego

5

Prezes Rady Ministrów –
przedstawiciele MON, ABW,
MZ, KPRM, MC, MF, MPiT,
MSWiA, MŚ

Wrzesień

Kontrola wykonywania zadań obronnych, Akcji
Kurierskiej i przeprowadzania szkoleń obronnych

6

Opolski Państwowy Inspektor
Sanitarny

Październik

Ocena spełnienie przez pracodawcę ogólnych
wymogów BHP ze szczególnym uwzględnieniem
narażenia pracowników na szkodliwe czynniki
występujące w środowisku pracy.

10.5. Korespondencja
Dystrybucja korespondencji jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., będącej tzw. operatorem
wskazanym wg ustawy Prawo pocztowe. Ponadto, część korespondencji jest dystrybuowana za
pośrednictwem kurierów, będących pracownikami starosta. Liczbę przesyłek obrazuje poniższa tabela.
Znaczny wzrost liczby korespondencji w 2019 r. w stosunku do lat ubiegłych to konsekwencja przede
wszystkim realizowanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
skarbu państwa.
Tabela 47. Zestawienie liczby korespondencji wychodzącej i przychodzącej

Lp.

Rodzaj

Liczba
w 2017 r.

Liczba
w 2018 r.

Liczba
w 2019 r.

KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA

19.442

18.049

29.349

1

Przesyłka listowa krajowa rejestrowana

14.693

11.903

19.930

2

Przesyłka listowa krajowa zwykła

2.947

2.043

1.911

3

Paczka pocztowa krajowa

15

7

4

4

Przesyłka listowa zagraniczna rejestrowana

187

146

188

5

Przesyłka listowa zagraniczna zwykła

-

2

2

6

Paczka pocztowa zagraniczna

-

1

-

7

Przesyłki doręczone za pośrednictwem kurierów starostwa

1.600

3.947

7.504

21.867

19.890

37.364

KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA
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11. CUW
Samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) to jednostki organizacyjne powołane na mocy nowelizacji
ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku. Celem działalności tych
jednostek jest świadczenie jednolitych usług samorządowym jednostkom organizacyjnym objętym wspólną
obsługą. Ustawa umożliwia realizowanie na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego miało na
celu zwiększenie elastyczności działań jednostek samorządowych, ujednolicenie realizowanych procesów
(np. w zakresie polityki rachunkowości), zwiększenie transparentności prowadzonych działań
i w konsekwencji uzyskanie przez kadrę zarządzającą szybkiej i precyzyjnej informacji oraz możliwości
sprawnej kontroli. Wskazane powyżej korzyści mogą w rezultacie doprowadzić do podniesienia jakości
świadczonych usług, które niekoniecznie muszą wiązać się ze zwiększeniem nakładów finansowych.
Powiat krapkowicki nie powołał odrębnej jednostki świadczącej jednolite usługi samorządowym jednostkom
organizacyjnym ale przejmując te czynności przez starostwo powiatowe, zostały one podzielone w ramach
kompetencji istniejących wydziałów. I tak sprawy kadrowo płacowe realizowane są w Wydziale Administracji i
Spraw Obywatelskich, sprawy zamówień w Wydziale Inwestycji i Mienia. Natomiast do spraw związanych
z obsługą finansowo -księgową, obsługą rachunkową oraz nadzorem nad gospodarką finansową jednostek
organizacyjnych powiatu krapkowickiego powołano Wydział Usług Wspólnych jako element struktury
starostwa.
Kluczowymi czynnikami determinującymi utworzenie CUW było:






podniesienie poziomu sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami,
ujednolicenie polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek,
centralizacja podatku VAT,
ujednolicenie procedur,
kontrola zarządcza - obniżenie poziomu ryzyka realizowanych procesów.

Obsługa wspólna jednostek jako idea nowego sposobu zarządzania w krótkiej perspektywie się sprawdziła.
Usprawniono i poprawiono:








wspólne zakupy towarów i usług,
poprawę wykorzystania potencjału kadrowego i infrastrukturalnego,
pracę zespołową i konieczność współpracy różnych podmiotów,
synchronizację pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków,
możliwość skoncentrowania się na działalności merytorycznej,
motywację obniżenia kosztów prowadzonej działalności,
motywację zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

Całkowicie uporządkowano kwestie inwentaryzacyjne, scentralizowano zamówienia i to nie tylko w trybach
ustawy o zamówieniach publicznych ale również zamówień drobnych. Na szczegółowe analizy jest jeszcze za
wcześnie ale doświadczenia z funkcjonowania CUW wskazuję, że kierunek ten jest prawidłowy. Należy
podkreślić, że organizacja CUW nie powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat oszczędności
ekonomicznych, lecz przede wszystkim jako szansa na zwiększenie efektywności funkcjonujących struktur
oraz elastyczne dostosowanie ich do potrzeb i warunków danej jednostki samorządu terytorialnego. Tym
samym, nawet w przypadku braku korzyści ekonomicznych, utworzenie CUW wiązać może się z całym
szeregiem konkretnych korzyści innego rodzaju.
Skupienie ksiąg rachunkowych w jednym miejscu pozwala na uzyskanie jednolitej, jednakowej, szybkiej
i porównywalnej informacji o finansach jednostek obsługiwanych.
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Najistotniejsze cechy CUW i wnioski wynikające z jego funkcjonowania:
1) Centra Usług Wspólnych stanowią coraz popularniejsze narzędzie wspierania efektywności
i bezpieczeństwa realizowanych w samorządach procesów.
2) Głównym obszarem działalności CUW jest świadczenie usług wspólnych z obszaru finansowoksięgowego, sprawozdawczości, rozliczeń płac oraz centralizacji podatku VAT.
3) Podstawowy obszar podmiotowy działalności CUW obejmuje większość jednostek Powiatu.
4) Do głównych celów zarządczych istnienia CUW należy: ujednolicenie procedur, polityki
rachunkowości obsługiwanych jednostek, obniżenie poziomu ryzyka realizowanych procesów oraz
centralizacja podatku VAT.
5) Do głównych celów efektywnościowych istnienia CUW w samorządach należy: podniesienie poziomu
sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami, optymalizacja zatrudnienia i zasobów
w jednostkach objętych obsługą wspólną.
6) Do głównych celów jakościowych istnienia CUW należy: poprawa jakości świadczonych usług przez
jednostki samorządowe oraz poprawa satysfakcji odbiorców usług.
7) Pozostałe cele jakie postawiono tworząc CUW to: poszukiwanie innowacyjnych sposobów
zarządzania procesami administracyjnymi oraz wprowadzenie narzędzi współpracy pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi.

12. Windykacja
Funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach Biuro Windykacji zajmuje się przekazanymi
sprawami w dwóch aspektach, egzekucji administracyjnej i egzekucji cywilnej. Egzekucja cywilna stanowi
większy odsetek spraw i dotyczy głównie egzekucji niezapłaconych należności z tytułu opłat za wieczyste
użytkowanie. Pozostałe sprawy to egzekucje zwrotu opłat za orzeczony przepadek pojazdu na rzecz Powiatu
Krapkowickiego, egzekucje kar umownych oraz nieuiszczonych faktur.
Egzekucja administracyjna dotyczy przeważnie nieuiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność
rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinie zastępczej,
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki oraz zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Po IV kwartale 2019 r. prowadzono blisko 500 spraw czynnych w egzekucji cywilnej i administracyjnej. W roku
2019 do egzekucji cywilnej przekazano 76 sprawy, na łączną kwotę 109 075,96 zł. Uzyskano 31 nakazów.
W tym okresie wszczęto 122 nowych egzekucji i wystawiono 131 wezwań przedsądowych. W 12 sprawach
zrobiono wpis do hipoteki przymusowej. Zakończono i zamknięto 124 sprawy.
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Rozdział VI Realizacja uchwał Rady Powiatu
W roku 2019 Rada Powiatu Krapkowickiego odbyła 7 sesji, które wynikały z planu pracy Rady i podjęto na
nich 75 uchwał. Wojewoda Opolski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych. Poniższa tabela zawiera wykaz
uchwał wraz z informacją o stanie ich realizacji oraz krótkim opisem jakiego obszaru kompetencyjnego
powiatu dotyczy dana uchwała.
Tabela 48. Uchwały Radu Powiatu Krapkowickiego podjęte w 2019 r.
Numer
Uchwały

Data

Sprawa

Wykonanie

IV/33/2019

24.01.2019 r.

W sprawie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2019 rok.

IV/34/2019

24.01.2019 r.

IV/35/2019

24.01.2019 r.

IV/36/2019

24.01.2019 r.

IV/37/2019

24.01.2019 r.

IV/38/2019

24.01.2019 r.

IV/39/2019

24.01.2019 r.

IV/40/2019

24.01.2019 r.

V/41/2019

14.03.2019 r.

V/42/2019

14.03.2019 r.

V/43/2019

14.03.2019 r.

V/44/2019

14.03.2019 r.

W sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie określenia rodzajów,
warunków i sposobu przyznawania
świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat
Krapkowicki.
W sprawie delegowania
przedstawicieli do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
II/16/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie komisji skarg,
wniosków i petycji w kadencji 2018 –
2023.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
III/29/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –
2033.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2019 rok.
W sprawie dotacji celowej (pomocy
finansowej) Gminie Krapkowice.
W sprawie dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich
w kościele parafialnym pw. Trójcy
Świętej w Kujawach.
W sprawie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej oraz
społecznej osób niepełnosprawnych
i wysokości środków PFRON
przeznaczonych na te zadania
przypadających według algorytmu
w 2019 r.
W sprawie zgody na dokonanie
darowizny na rzecz Gminy Walce.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
W sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
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Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

Data
wejścia w życie

Stan
realizacji

z dniem podjęcia

wykonane

14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

Starosta
Krapkowicki

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym

wykonane
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V/45/2019

14.03.2019 r.

V/46/2019

14.03.2019 r.

V/47/2019

14.03.2019 r.

V/48/2019

14.03.2019 r.

VI/49/2019

11.04.2019 r.

VI/50/2019

11.04.2019 r.

VI/51/2019

11.04.2019 r.

VI/52/2019

11.04.2019 r.

VI/53/2019

11.04.2019 r.

VI/54/2019

11.04.2019 r.

VI/55/2019

11.04.2019 r.
UWAGI:

VI/56/2019

11.05.2019 r.

VII/57/2019

06.06.2019 r.

VII/58/2019

06.06.2019 r.

VII/59/2019

06.06.2019 r.

VII/60/2019

06.06.2019 r.

VII/61/2019

06.06.2019 r.

Województwa
Opolskiego
z dniem podjęcia

W sprawie projektu pn. „Spółdzielnia
Zarząd Powiatu
wykonane
socjalna Twoją szansą 3”
Krapkowickiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
Kierownicy
z dniem podjęcia
wykonane
VI/44/2011 Rady Powiatu
jednostek
Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r. budżetowych
w sprawie utworzenia wydzielonych
rachunków dochodów i wydatków
nimi finansowanych przy jednostkach
budżetowych Powiatu
Krapkowickiego.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
III/29/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –
2033.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
Krapkowickiego na 2019 rok
Krapkowickiego
W sprawie dostosowania nazwy
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
Krapkowickiego
Krapkowicach.
W sprawie dostosowania nazwy
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
Krapkowickiego
Zdzieszowicach.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
Zarząd Powiatu
14 dni po ogłoszeniu
wykonane
III/25/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego
w Dzienniku
Krapkowickiego w sprawie ustalenia
Urzędowym
rozkładu godzin pracy aptek
Województwa
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Opolskiego
Krapkowickiego w 2019 r.
W sprawie pomocy finansowej w
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
formie dotacji celowej dla Gminy
Krapkowickiego
Krapkowice.
W sprawie emisji obligacji oraz
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
określenia zasad ich zbywania,
Krapkowickiego
nabywania i wykupu.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
Krapkowickiego na 2019 rok.
Krapkowickiego
W sprawie obywatelskiej inicjatywy
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
uchwałodawczej.
Krapkowickiego
Traci moc Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie dotacji celowej (pomocy
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
finansowej) dla Gminy Krapkowice.
Krapkowickiego
W sprawie wotum zaufania dla
Zarządu Powiatu Krapkowickiego.
W sprawie skonsolidowanego bilansu
Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok
W sprawie sprawozdania
finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu
Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok.
W sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok.
W sprawie uchwalenia „Programu
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Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

Zarząd Powiatu

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane
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VII/62/2019

06.06.2019 r.

VII/63/2019

06.06.2019 r.

VII/64/2019

06.06.2019 r.

VII/65/2019

06.06.2019 r.

VII/66/2019

06.06.2019 r.

VII/67/2019

06.06.2019 r.

UWAGI:

VII/68/2019

06.06.2019 r.

VII/69/2019

06.06.2019 r.

UWAGI:

VII/70/2019

06.06.2019 r.

VII/71/2019

06.06.2019 r.

VII/72/2019

06.06.2019 r.

VII/73/2019

06.06.2019 r.

zapobiegania przestępczości oraz
Krapkowickiego
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na lata 20192023 w powiecie krapkowickim”.
W sprawie udzielenia dotacji celowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
(pomocy finansowej) Gminie
Krapkowickiego
Zdzieszowice.
W sprawie udzielenia dotacji celowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
(pomocy finansowej) Gminie Walce
Krapkowickiego
W sprawie udzielenia dotacji celowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
(pomocy finansowej) Gminie Walce.
Krapkowickiego
W sprawie udzielenia dotacji celowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
(pomocy finansowej) Gminie
Krapkowickiego
Zdzieszowice.
W sprawie udzielenia dotacji celowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
(pomocy finansowej) Gminie
Krapkowickiego
Gogolin.
W sprawie opłat za usunięcie pojazdu
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
z drogi i jego przechowywanie na
Krapkowickiego
parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu w 2019 r.
Traci moc Uchwała Nr I/10/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
W sprawie zmiany uchwały Nr
Zarząd Powiatu
14 dni po ogłoszeniu
wykonane
XXVI/141/2009 Rady Powiatu
Krapkowickiego
w Dzienniku
Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia
Urzędowym
2009 r. w sprawie ustalenia
Województwa
Regulaminu określającego wysokość
Opolskiego
oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników
wynagrodzenia.
W sprawie ustalenia planu sieci szkół
Zarząd Powiatu
14 dni od dnia
ponadpodstawowych i specjalnych na Krapkowickiego
ogłoszenia w
terenie Powiatu Krapkowickiego, od
Dzienniku Urzędowym
dnia 1 września 2019 r.
Województwa
Opolskiego, z mocą
obowiązującą od 1
września 2019 r.
Traci moc uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
W sprawie stwierdzenia zakończenia
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
działalności Gimnazjum
Krapkowickiego
Dwujęzycznego w Krapkowicach
W sprawie stwierdzenia zakończenia
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
działalności Gimnazjum Specjalnego
Krapkowickiego
w Krapkowicach.
W sprawie stwierdzenia
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
przekształcenia Liceum
Krapkowickiego
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Krapkowicach.
W sprawie stwierdzenia
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
przekształcenia Liceum
Krapkowickiego
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Krapkowicach.
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VII/74/2019

06.06.2019 r.

VII/75/2019

06.06.2019 r.

VII/76/2019

06.06.2019 r.

VII/77/2019

06.06.2019 r.

VII/78/2019

06.06.2019 r.

VII/79/2019

06.06.2019 r.

VII/80/2019

06.06.2019 r.

VII/81/2019

06.06.2019 r.

VII/82/2019

06.06.2019 r.

VIII/83/2019

06.09.2019 r.

VIII/84/2019

06.06.2019 r.

VIII/85/2019

06.06.2019 r.

VIII/86/2019

06.09.2019 r.

UWAGI:
VIII/87/2019

06.06.2019 r.

W sprawie stwierdzenia
przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zdzieszowicach.
W sprawie stwierdzenia
przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego w Krapkowicach.
W sprawie stwierdzenia
przekształcenia Technikum w
Krapkowicach.
W sprawie stwierdzenia
przekształcenia Technikum
w Zdzieszowicach
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2019 rok.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
III/29/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –
2033.
W sprawie projektu pn. „15 lat
partnerstwa Powiat Krapkowicki –
Stowarzyszenie Gmin
Jabłonkowskich”.
W sprawie projektu pn. „Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół
im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach”.
W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w ramach
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej II
edycja.
W sprawie rozpatrzenia skargi na
Starostę Krapkowickiego.
W sprawie rozpatrzenia skargi na
Zarząd Powiatu Krapkowickiego.
W sprawie zmiany uchwały Nr
II/15/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w
kadencji 2018 – 2023.
W sprawie Statutu Domu Pomocy
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Przewodniczący
Rady Powiatu
Przewodniczący
Rady Powiatu

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
Traci moc Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
W sprawie zmiany uchwały Nr
Zarząd Powiatu
14 dni od dnia
wykonane
XXVI/141/2009 Rady Powiatu
Krapkowickiego
ogłoszenia
Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia
w Dzienniku
2009 r. w sprawie ustalenia
Urzędowym
Regulaminu określającego wysokość
Województwa
oraz szczegółowe warunki
Opolskiego, z mocą
przyznawania nauczycielom
obowiązującą od 1
dodatków: motywacyjnego,
września 2019 r.
funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników
wynagrodzenia.
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VIII/88/2019

06.06.2019 r.

VIII/89/2019

06.09.2019 r.

VIII/90/2019

06.06.2019 r.

VIII/91/2019

06.06.2019 r.

IX/92/2019

10.10.2019 r.

IX/93/2019

10.10.2019 r.

IX/94/2019

10.10.2019 r.

IX/95/2019

10.10.2019 r.

IX/94/2019

10.10.2019 r.

IX/95/2019

10.10.2019 r.

X/96/2019

12.12.2019 r.

X/97/2019

12.12.2019 r.

X/98/2019

12.12.2019 r.

UWAGI:

W sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/256/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i w kształceniu na odległość.
W sprawie zmiany Uchwały Nr
III/29/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –
2033.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2019 rok.
W sprawie zmiany Uchwały nr
VI/53/2019 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia
2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz
określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
W sprawie petycji dotyczącej
wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konﬂiktem Interesów.
W sprawie Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Krapkowickiego z
Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na
rok 2020.
W sprawie programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu”.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2019 rok.
W sprawie programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu”.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Krapkowickiego na 2019 rok.

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego, z mocą
obowiązującą od 1
września 2019 r.

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

Przewodniczący
Rady Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

wykonane

Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

W sprawie planu pracy Rady Powiatu
Krapkowickiego na 2020 rok.
W sprawie opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu w 2020 r.
W sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zarząd Powiatu
Krapkowickiego

z dniem podjęcia

wykonane

z dniem podjęcia

14 dni od dnia
wykonane
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
Zarząd Powiatu
14 dni od dnia
Krapkowickiego
ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Opolskiego
Traci moc Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz.
293) zmieniona Uchwałą Nr XXIV/179/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r.
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X/99/2019

12.12.2019 r.

X/100/2019

12.12.2019 r.

X/101/2019

12.12.2019 r.

X/102/2019

12.12.2019 r.

X/103/2019

12.12.2019 r.

X/104/2019

12.12.2019 r.

X/105/2019

12.12.2019 r.

X/106/2019

12.12.2019 r.

X/107/2019

12.12.2019 r.

UWAGI:

X/108/2019

12.12.2019 r.
UWAGI:

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r.
poz. 902)
W sprawie zasad udzielania dotacji
Zarząd Powiatu
14 dni od dnia
wykonane
celowej ze środków budżetu Powiatu
Krapkowickiego
ogłoszenia w
Krapkowickiego na realizację zadań
Dzienniku Urzędowym
z zakresu ochrony środowiska.
Województwa
Opolskiego
W sprawie pomocy finansowej
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
w formie dotacji celowej dla
Krapkowickiego
Województwa Opolskiego.
W sprawie zmiany uchwały nr
Starosta
z dniem podjęcia
wykonane
V/41/2019 Rady Powiatu
Krapkowicki
Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019
r. w sprawie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej oraz
społecznej osób niepełnosprawnych
i wysokości środków PFRON
przeznaczonych na te zadania
przypadających według algorytmu
w 2019 r.
W sprawie rozkładu godzin pracy
Zarząd Powiatu
14 dni od dnia
wykonane
aptek ogólnodostępnych na terenie
Krapkowickiego
ogłoszenia
Powiatu Krapkowickiego w 2020 r.
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
W sprawie programu „Asystent
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Krapkowickiego
W sprawie zmiany Uchwały Nr
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
III/29/2018 Rady Powiatu
Krapkowickiego
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019 –
2033.
W sprawie zmiany budżetu Powiatu
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
Krapkowickiego na 2019 rok
Krapkowickiego
W sprawie wykazu wydatków, które
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
wykonane
nie wygasają z upływem roku
Krapkowickiego
budżetowego 2019
W sprawie odstąpienia od realizacji
Zarząd Powiatu
z dniem podjęcia
projektu pn. „Spółdzielnia socjalna
Krapkowickiego
Twoją szansą współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020”.
Traci moc Uchwała Nr V/45/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020
W sprawie wieloletniej prognozy
Zarząd Powiatu
1 styczeń 2020 r.
finansowej na lata 2020 – 2033.
Krapkowickiego
Traci moc Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 z późniejszymi zmianami
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Rozdział VII Podsumowanie

Zarząd Powiatu Krapkowickiego opracował raport za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
w szczególności w oparciu art. 4 oraz art. 30 a, zgodnie z którym raport obejmuje podsumowanie działalności
zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
powiatu i budżetu obywatelskiego. Zarząd Powiatu Krapkowickiego przedkłada niniejszy raport Radzie
powiatu krapkowickiego – w którym zawarte są informacje i dane z realizacji programów i zadań Powiatu
w 2019 roku. Raport przedstawia w szczególności realizację założeń Strategii Powiatu Krapkowickiego do roku
2020 oraz przyjęte przez Radę Powiatu Krapkowickiego programy wieloletnie. Ponadto raport zawiera
informację w zakresie merytorycznej realizacji zadań powiatu zarówno własnych jak również zleconych.
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