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„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” to najważniejszy dokument programowy, 
w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Niniejsza 
ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego obejmuje działania przeprowadzone w roku 
2018. Dokument ten obejmuje 12 pól operacyjnych, w ramach 3 głównych pól strategicznych:  

 Przestrzeń, infrastruktura i środowisko,  
 Kapitał ludzki,  
 Przedsiębiorczość i kooperacja. 

 

Cel główny: 

ciągłe podnoszenie jakości bazy infrastrukturalnej oraz wdrażanie nowych technologii  
w infrastrukturze dla zwiększenia spójności terytorialnej oraz konkurencyjności regionu, bezpieczeństwa 
oraz wykorzystania potencjału powiatu. 

  

POLE OPERACYJNE 1.1  
 Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej 

Planuje się wdrożenie projektów inwestycyjnych zmierzających do zrównoważonego wykorzystania 
zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona środowiska, a także podniesienia efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością lub znajdujących się w trwałym 
zarządzie samorządu powiatowego. 
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W ramach kierunku działania 1.1.1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w 
obiektach użyteczności publicznej  oraz 1.1.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, a 
także w kierunku 1.4.2. Wspieranie rozwoju jednostek pomocy społecznej złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie 
wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono III 
postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Nie wyłoniono wykonawcy, oferta 
przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (I 
Postępowanie) oraz ze względu na konieczność uzupełnienia przedmiarów/kosztorysów (II i III 
postępowanie).  

Całkowita wartość projektu: 6 333 500,00 zł (Budżet Powiatu Strzeleckiego - 3 718 280 zł, 
dofinansowanie ze środków UE - 2 615 220 zł) 
Okres realizacja zadania: 2014-2019 

Ponadto w ramach kierunku działania 1.1.1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii 
w obiektach użyteczności publicznej ze względu na ograniczone środki finansowe w obecnym okresie 
programowania realizację projektu pn. „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji 
elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg CKZiU w Strzelcach Opolskich” 
przesunięto na rok 2020. To zadanie wpisuje się również w kierunek 1.1.5. Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej oraz 1.3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów szkół i placówek 
oświatowych. 

Całkowita wartość projektu: 2 401 844,00 zł ( Budżet Powiatu Strzeleckiego oraz docelowo 
dofinansowanie z UE) 

W ramach kierunku działania 1.1.1. również ze względu na ograniczone środki finansowe  
w obecnym okresie programowania realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ”  przesunięto 
na rok 2020. Przed okresem sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
(40 797 zł brutto) wraz z audytem energetycznym (1 230 zł brutto).  

Całkowita wartość projektu: 2 000 000,00 zł  

W kierunek 1.1.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).  A także projekt pn. „Wymiana 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich” również ze względu na 
ograniczone środki finansowe w obecnym okresie programowania realizację projektu przesunięto na rok 
2020. Przed okresem sprawozdawczym opracowano  kompletną dokumentację projektowo-
kosztorysową  (30 750 zł brutto) wraz  audytem energetycznym (1 845 zł brutto). Całkowity koszt 
zadania:  910 244,00 zł. 

W ramach  kierunku działania 1.1.2. Promocja i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie 
powiatu możliwe jest udzielanie dotacji celowych na budowę kolektorów słonecznych  
i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, zakup kotłów c.o. posiadających 
odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne oraz innych źródeł ciepła zastosowanych w budynkach 
mieszkalnych, budowę przyłączy do miejskiej sieci c.o., jednakże z uwagi na brak środków finansowych 
takie dotacje w roku 2018 nie zostały udzielone. 

W punkcie 1.1.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zostało przeprowadzone zadanie 
pn. „Kontynuacja termomodernizacji dachu na budynku Pałacyk Myśliwski w DPS Zawadzkie werandy 
północnej i północno wschodniej oraz termomodernizacja ścian I piętra skrzydła północnego etap 7a i 7b” 

 

Całkowita wartość zadania: 344 685,00 zł , w tym wartość zadania w roku 2018 - 139 150,00  zł 
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W tym punkcie także zaplanowano realizację projektu pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  
w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich”, jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe w 
obecnym okresie programowania realizację projektu przesunięto na rok 2020.  

Całkowita wartość zadania: 910 244,00 zł  

 

POLE OPERACYJNE 1.2  
Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna 

Dla lepszego wykorzystania potencjału położenia geograficznego Powiatu Strzeleckiego oraz możliwości, 
jakie tworzy układ powiązań drogowych na jego terenie, kluczowy jest rozwój dróg lokalnych i 
rozbudowa infrastruktury okołodrogowej. Na terenie Powiatu Strzeleckiego w roku 2018 zrealizowane 
zadania miały na celu podniesienie jakości infrastruktury drogowej. Celem jest dostosowanie dróg do 
obowiązujących warunków technicznych, parametrów funkcjonalno-użytkowych oraz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W ramach kierunku działania 1.2.1. Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego, 
zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego w roku 2018 realizowano następujące zadania: 

 
1) Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie- Kędzierzyn - Koźle na odc. Strzelce 

Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - 
Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce 
Opolskie, o długości 3456 m. Wykonano podbudowę w miejscach poszerzenia istniejącej 
nawierzchni do szerokości 6,0 m oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni do parametrów dla kategorii 
ruchu KR3. Wykonano chodnik w miejscowości Strzelce Opolskie ul. Dolińska na odcinku o łącznej 
długości 272 m, w tym 235 m chodnika po stronie lewej oraz 37 m po stronie prawej. W związku z 
wykonaniem chodnika po lewej stronie drogi , konieczne było zarurowanie odcinka rowu oraz 
wykonanie wpustów ulicznych. W ramach zadania przewidziano także uporządkowanie 
(wyrównanie i wyplantowanie) poboczy, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów, utwardzenie 
zjazdów. Przed wjazdem do Strzelec Opolskich, od strony miejscowości Dolna, zaprojektowano 
wyspę uspokajającą ruch. 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019  - 1 324 595,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 2 649 189,00 zł 

 

2) Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Sl. - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śl. - 
Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica na odcinku ul. Strażackiej  w Zalesiu 
Śląskim 

Zakresem opracowania II etapu obejmują n/w odcinki dróg:  

- 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 0+000 do km 2+634  
- 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie wg kilometrażu lokalnego od 0+000 do 0+416  

Powyższy  ciąg  dróg  powiatowych  Powiatu  Strzeleckiego  przebiega  od  drogi  wojewódzkiej  DW  426  
(Zawadzkie  –  Strzelce  Opolskie  –  Olszowa  –  Zalesie  Śląskie  –  Kędzierzyn-Koźle)  – rondo w Zalesiu 
Śląskim do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (kierunek Cisowa).  
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Etap II przewiduje prace związane z wykonaniem części  drogowej  (budowa  ciągu  pieszego  na  terenie  
zabudowanym, przebudowa zjazdów  istniejących, przebudowa  konstrukcji  nawierzchni jezdni wraz z 
poszerzeniem jezdni, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) i części sanitarnej (budowa 
kanalizacji deszczowej i kanału otwartego). 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej - 4 482 355,00 zł, budżet Gminy Leśnica – 22 449,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 6 633 605,00 zł 

 
3) Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – PKS w Strzelcach Opolskich S.A. 

W ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Gmina Kędzierzyn – Koźle oraz PKS w Strzelcach 
Opolskich S.A. – spółka Powiatu Strzeleckiego, w zakresie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w 
Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”, PKS Strzelce Op. S.A.  zakupił  15 sztuk fabrycznie 
nowych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji międzymiastowej, w tym: 

 2 autobusy klasy MAXI - producent IVECO BUS 

 11  autobusów  klasy MIDI, w tym 5 sztuk pojazdów z częściowo niską podłogą – producent SOR 

 2 autobusy klasy MINI - producent MERCEDES BENZ.  

W ramach projektu zostanie również doposażony posiadany już przez Spółkę System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl 

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS Strzelce Op. S.A., to 10 942 019 zł, w tym 
kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020 wynosi 4 525 289 zł oraz dofinansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego 
PKS w wysokości 1 000 000 zł. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez PKS w Strzelcach 
Opolskich S.A., który świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo – 
Gminnego „JEDŹ Z NAMI” zapewni pasażerom komunikacji publicznej, czyli mieszkańcom Powiatu 
Strzeleckiego znacznie większy komfort podróżowania. 

 
A w ramach kierunku działania 1.2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej 
(oświetlenie, chodniki, przejścia dla pieszych, parkingi) projekt pn. Poprawa dostępu do Centrum 
Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi 
powiatowe 1808 O DW 409 – Zdzieszowice. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku od 
km 2+558.00 do km 3+086.00, jezdnia z kostki kamiennej, krawężniki kamienne, chodniki o nawierzchni 
z kostki kamiennej, przebudowa zgodnie z pozwoleniem Konserwatora zabytków.  
 
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej – 1 573 707,00 zł  
Całkowita wartość zadania – 1 982 140,00 zł 

 

POLE OPERACYJNE 1.3  
Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji 

Szczególne znaczenie rozwoju strategicznego Powiatu Strzeleckiego ma dostosowanie edukacji do 
potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tym samym niezbędne jest wsparcie rozwoju 
infrastruktury, w tym wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne placówek 
funkcjonujących w publicznym systemie oświaty, a także tworzenie i wyposażenie pracowni kształcenia 
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zawodowego w odpowiednie zaplecze dla praktycznej nauki zawodu i stymulacji środowiska pracy. 
Mając na uwadze rozwój kształcenia ogólnego koniecznym jest doposażenie placówek edukacyjnych w 
sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do kształtowania kluczowych kompetencji uczniów. Istotna w tym 
zakresie wydaje się modernizacja pracowni komputerowych w funkcjonujących placówkach 
edukacyjnych, a także stworzenie szkolnych ośrodków karier. Z kolei dla tworzenia jak najlepszych 
warunków do pracy z dziećmi  i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędnym jest 
wyposażenie placówek w sprzęt do komunikacji alternatywnej. 

W ramach kierunku działania 1.3.1. Poprawa dostępności i jakości szkolnictwa zawodowego zrealizowano 
projekty: 

1) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: 

Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i 
modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich. W ramach 
modernizacji utworzono i doposażono Centrum Obróbki Metalu (COM) poprzez stworzenie pracowni: 
mechaniki ogólnej, spawalni, obróbki plastycznej, mechaniki, ślusarni, obrabiarek konwencjonalnych, 
CNC. Utworzono również pracownię elektroniki i pracownię hotelarstwa, a zmodernizowano pracownię 
turystyczną. Wymieniono instalację elektryczną, przeprowadzono remont posadzek, malowanie, 
budowę ścianek działowych i wyburzenie ścianek działowych. W ramach doposażenia zakupiono 
pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, 
oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, ladę 
recepcyjną, zestawy narzędzi do prac elektrycznych oraz inne materiały, narzędzia i urządzenia 
niezbędne do praktycznej nauki zawodu). 
 
W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzono ewidencje i sprawozdawczość związaną z 
dofinansowaniem projektu 

Całkowity koszt zadania – 2 213 940,98 zł 

Budżet Powiatu Strzeleckiego (14,87%) - 329 227,27zł,  
Środki z UE, EFRR - wartość dofinansowania 85,13% – 1 884 713,71 zł 

 

2) „Zawodowi Zawodowcy”  

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy, z którymi borykają się uczniowie szkół 
zawodowych z terenu Powiatu Strzeleckiego (Technikum przy Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy). Celem projektu jest 
wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Strzeleckim poprzez uzyskanie przez uczniów 
biorących udział w projekcie kwalifikacji deficytowych na rynku pracy oraz podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie, rozpoczęto rekrutację uczestników 
projektu oraz procedury przetargowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych, wyłonieniem 
koordynatorów projektu. 
 
Całkowita wartość projektu:  1 794 633,00 zł  
 
Budżet Powiatu Strzeleckiego - 179 464,00 zł 
Dofinansowanie ze środków UE - 1 615 169,00 zł 
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Kierunek działania 1.3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów szkół i placówek oświatowych 
W ramach kierunku działania zrealizowano zadania mające na celu poprawę standardu i bezpieczeństwa 
uczniów oraz poprawę stanu technicznego i estetyki jednostek oświatowych (remonty), m.in. remont 
korytarza na parterze budynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Św. Anny. 
 
Całkowita wartość projektu:  12 000,00 zł 
 

A także wcześniej wspomniany na stronie 5 projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach”  oraz projekt ze strony 2 pn. „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg CKZiU w Strzelcach 
Opolskich”, także: 

 wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich - 68 634,00 zł 

 Modernizacja instalacji elektrycznej - Zakup i montaż nowej rozdzielni elektrycznej,  wykonanie 
nowej instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem – łączny koszt : 12 000,00 zł z budżetu Powiatu Strzeleckiego. 

 
Kierunek działania 1.3.3. Dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
realizowany projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 

Kierunek działania 1.3.4 Doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędny sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne to realizowane projekty: 

 Zakup szafek szkolnych dla uczniów CKZiU w Strzelcach Opolskich oraz w wyposażenie pracowni 
informatycznej wraz z instalacją elektryczną w ZSP w Zawadzkiem – odpowiednio: 50.000.,00 zł i 
82.500,00 zł 

 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – wcześniej 
wspomniany 

 „Wiem więcej mogę więcej”  

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych oraz 
wprowadzenie zmian w sposobie nauczania (między innymi metoda eksperymentu) wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Strzeleckiego (Technikum przy CKZiU w Strzelcach Opolskich, 
Technikum przy ZSP w Zawadzkiem, Liceum Ogólnokształcące przy ZSP w Zawadzkiem oraz Liceum 
Ogólnokształcące przy ZSO w Strzelcach Opolskich). W projekcie bierze udział 630 uczniów. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
- zakupiono materiały promocyjne (3 banery); 
- zakupiono materiały biurowe  
- przeprowadzono postępowanie na przeprowadzenie egzaminów językowych i ECDL; 
- zrealizowano zaplanowane w ramach projektu wycieczki i wyjazdy; 
- zakupiono część pomocy dydaktycznych; 
- zrealizowano zaplanowane eventy; 
- przeprowadzone zaplanowane zajęcia 
 
Całkowita wartość zadania – 1 637 616,00 zł 
Budżet Powiatu Strzeleckiego - 81 880,80 zł 
Dofinansowanie ze środków UE - 1 555 735,20 zł 
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 „Zawodowi Zawodowcy” – wcześniej wspomniany 

 „Nauka dla nas w sam raz” 

Głównym celem projektu jest zniwelowanie przeszkód, na które napotykają w procesie kształcenia 
ogólnego uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Strzeleckiego (uczniowie z 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem). W ramach projektu zakłada się realizację kompleksowych zadań, które poprzez wzajemne 
uzupełnianie się stanowić będą swoisty pakiet edukacyjny. Dokształceni zostaną również nauczyciele na 
co dzień pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
W projekcie bierze udział 30 uczniów. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 08.03.2018r. 

Wartość całkowita zadania: 550 600,00,  
Budżet Powiatu Strzeleckiego: 27 530,00 zł 
Dofinansowanie za środków UE: 523 070,00 zł 

W ramach kierunku działania 1.3.5 Rozwój technik cyfrowych w procesie edukacji w CKZiU 
kontynuowano kształcenie na odległość w KKZ (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe), przeprowadzono 
elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Strzeleckiego, zakupiono licencję na 
aplikację SIGMA i Finanse. A także zakup nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem (15 stanowisk komputerowych)  

Całkowity koszt zadania: 74 739,00 zł 

W ten kierunek wpisują się także projekty: 

 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – wcześniej 
wspomniany 

 „Zawodowi Zawodowcy” – wcześniej wspomniany 
 

Kierunek 1.3.6. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym lekkoatletycznej (m.in. budowa bieżni, 
skoczni, rzutni na terenie Strzelec Op.), rozpoczęto działania w kierunku realizacji inwestycji  pn.: 
,,Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem  
i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Krakowska 38 w Strzelcach Opolskich" -  
w okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości 853 000,00 zł.  

 

POLE OPERACYJNE 1.4  
Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

 
Wspieranie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia jest ściśle powiązane z wdrażaniem rozwiązań 
profilaktycznych, a także ze skalą potrzeb mieszkańców Powiatu Strzeleckiego na konkretne usługi 
medyczne. Z kolei wzrost jakości i standardów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim uzależniony 
jest od rozszerzenia oferowanych form i instrumentów pomocowych. W tym zakresie niezbędny jest 
przede wszystkim rozwój infrastruktury oraz doposażenie funkcjonujących na terenie powiatu domów 
pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

W ramach kierunku działania 1.4.1. Wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich zrealizował  następujące zadania: 
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 Całkowity koszt 
zadania 

Źródło finansowania Termin realizacji/ 
etapy  

Osiągnięte wyniki 

Poprawa wydajności usług 
medycznych w szpitalu powiatowym 
w Strzelcach Opolskich poprzez 
modernizację Oddziału 
Wewnętrznego wraz z dostawą 
sprzętu 

 

4 127 794,56 zł 

 

3 508 625,33 zł z UE 

619 169,23 Powiat 
Strzelecki 

2020 Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia - 
1  

Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych,wyre
montowanych placówek 
ochrony zdrowia - 1 

Poprawa wydajności usług 
medycznych w Szpitalu Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich poprzez 
modernizację  Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
wraz  z dostawą sprzętu. 

 

1) 4 710 489,06 zł 

 

 

 

 

3 623 581,90 zł z UE,  

639 673,15 zł 
dotacja Powiatu 
Strzeleckiego 

 

 

2018 

W ramach projektu 
zakupiono sprzęt medyczny: 

─ System monitorowania 
pacjentów – szt 8 

─ Monitor transportowy 
–  szt. 1 

─ Monitor rzutu serca – 
szt. 2 

─ Respiratory – szt. 3 
─ Respirator 

transportowy – szt. 1 
─ Defibrylatory – szt. 3 
─ Wideobronchoskop – 

szt. 1 
─ Aparaty  do 

znieczulania – szt. 2. 
─ pompy strzykawkowe 

– 16 szt. 
─ pompy objętościowe – 

4 szt. 
─ pompy insulinowe – 2 

szt. 
─ zestaw do 

kontrolowanej 
insulinoterapii – 2 szt. 

─ urządzenie do ssania – 
3 szt. 

─ stacja dokująca z 
interfejsem – 4 szt. 

─ wideolaryngoskop – 2 
szt. 

─ lampa zabiegowa – 1 
szt. 

─ wózek reanimacyjny – 
3 szt. 

─  kardiostymulator – 1 
szt. 

─ Aparat do ogrzewania 
pacjentów – 5 szt. 

─ Łóżka -  7 
─ USG – szt. 2 

Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia- 
1  

Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
placówek ochrony 
zdrowia - 1 

 

Poprawa wydajności usług 
medycznych w Szpitalu Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich poprzez 
modernizację  Pracowni Endoskopii 
wraz dostawą sprzętu. 

 

2 273 614,67 zł 

 

 

1 932 572,46 zł z UE,  
341 042,21 zł dotacja 
Powiatu Strzeleckiego 

2018/2019 Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia- 
1; liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
placówek ochrony 
zdrowia - 1 
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Poprawa wydajności usług 
medycznych w Szpitalu Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich poprzez 
modernizację  Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego i 
Noworodków wraz  z dostawą 
sprzętu 

 

2 297 329,00 zł 1 952 729,00 zł z UE,  

344 600,00 dotacja 
Powiatu Strzeleckiego 

2018/2019 Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia- 
1  

Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych,  

wyremontowanych 
placówek ochrony 
zdrowia - 1 

 

W ramach kierunku działania 1.4.5. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej zapewniono opiekę dzieciom 
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych poprzez umieszczanie ich w 
rodzinie zastępczej, a także organizowano wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinną 
pieczę zastępczą. W 2018r. w pieczy zastępczej przebywało 129 dzieci. W ciągu roku do rodzin 
zastępczych trafiło 24 nowych dzieci. Wszystkie w/w dzieci były objęte finansowaniem w ramach 
przyznanych świadczeń.  

Całkowity koszt zadania: 1 245 295,76 zł 

Ponadto w PCPR w Strzelcach Opolskich  przeprowadzane były następujące szkolenia:  

 

 Źródło finansowania Termin realizacji/ 
etapy  

Osiągnięte wyniki 

Szkolenie dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej. 

 

Środki Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu 

Ośrodek Adopcyjny i środki 
Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Opolu 

01.01.2018 r.-
31.12.2018 r. 

W ciągu całego roku zostało przeszkolonych 
10 kandydatów (6 rodzin) na niezawodowe 
rodziny zastępcze 

Szkolenie dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej. 

 

Środki Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu 

Ośrodek Adopcyjny i środki 
Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Opolu 

 

01.01.2018r. 

- 

31.12.2018r. 

4 osoby (3 rodziny) ukończyły szkolenie dla 
kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 

 

Środki Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu, 
Ośrodek Adopcyjny 

I Środki Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Opolu 

01.01.2018 r. 

- 

31.12.2018 r. 

W 2018r. zorganizowano 3 szkolenia dla 
funkcjonujących rodzin zastępczych 
spokrewnionych podnoszące ich kwalifikacje, 
w których łącznie wzięło udział 19 rodziców 
zastępczych 

 

POLE OPERACYJNE 1.5. 
ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA 

 
Współpraca ze wszystkimi samorządami gminnymi leżącymi w granicach Powiatu Strzeleckiego, ale 
także z powiatami sąsiednimi, której celem byłaby promocja potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
regionu oraz uzupełnianie niedostatków infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Zwłaszcza, iż w 
chwili obecnej coraz częściej wraca się do modnych w latach 70. XX wieku haseł budowania pętli 
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turystycznych (które współcześnie nazwalibyśmy klastrami turystycznymi), w oparciu o które zostałyby 
połączone ze sobą nawet skrajnie odległe usługi i produkty turystyczne regionu celem zaspokojenia 
różnorodnych oczekiwań i potrzeb turystów. 

W ramach kierunku działania 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno – rekreacyjnej podjęto 
realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”.  
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono IV postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy 
zadania. Nie wyłoniono wykonawcy, ze względu na liczne pytania wykonawców do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i konieczność jej uzupełnienia (I postępowanie), nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (II i III postępowanie), oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania (IV postępowanie).  

Całkowita wartość zadania: 12 741 700,00 zł 

- Budżet Powiatu Strzeleckiego + środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy 
Leśnica - 4 208 098,00 zł 
- docelowo współfinansowany ze środków UE w ramach programu POIiŚ  - 8 533 602,00 zł 

 
Projekt ten wpisuje się również w kierunki działania 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-
rekreacyjnych, 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
oraz 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych m.in. z przedsiębiorczością, 
rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, rolnictwem, promocją, opieką zdrowotną i pomocą 
społeczną, bezpieczeństwem publicznym oraz infrastrukturą drogową.  

W ramach kierunku 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych wpisuje się działalność 
szkolnego  koła  PTTK i szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem - systematyczny udział w realizacji programowej oddziału PTTK i TPL  Zawadzkie – rajdy, 
piesze, wycieczki autokarowe, rajdy rowerowe - realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udział w 
konkursach organizowanych przez PTTK i TPL. 

 

POLE OPERACYJNE 1.6.  
WYSOKI POZIOM INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Zadaniem samorządu w latach 2014-2020 będzie koncentracja swoich działań na rozwoju infrastruktury 
monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz alarmowaniu mieszkańców powiatu o 
nadchodzącym bądź zaistniałym zagrożeniu, a także doposażaniu wszystkich służb bezpieczeństwa 
publicznego funkcjonujących w jego granicach. Szczególnie istotnymi obszarami z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu strzeleckiego jest bezpieczeństwo w zakresie klęsk 
żywiołowych, przede wszystkim takich jak powodzie (wzmocnione poprzez rozwój jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, a także modernizację systemu odprowadzania wody gruntowej i 
deszczowej w obiektach na terenie powiatu), pożary (wzmocnione poprzez poprawę systemu 
monitoringu i alarmowania oraz zakup sprzętu ratownictwa pożarowego), a także bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym (wzmocnione poprzez kontrolę stanu trzeźwości, budowę progów zwalniających, 
lepsze oznakowanie i oświetlenie dróg) oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych (wzmocnione 
poprzez rozbudowę monitoringu, w tym zwłaszcza obszarów zdiagnozowanych jako najbardziej 
niebezpieczne, zakup radiowozów, a także wdrożenie działań profilaktycznych). Skuteczność tego 
rodzaju aktywności uwarunkowana jest współpracą samorządu powiatowego z innymi instytucjami 
odpowiedzialnymi funkcjonalnie za bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu, w tym z jednostkami 
samorządu terytorialnego na poziomie gminy.  
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Kierunek działania 1.6.1. Wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych to: 

 
 

 Termin realizacji/etapy: Całkowity koszt 
zadania 

Źródło 
finansowania 

Osiągnięte wyniki 

Cotygodniowe testy funkcjonowania sieci 
łączności radiowej Wojewody na potrzeby 
zarządzania kryzysowego z 
wykorzystaniem radiotelefonu. 
 
Wydział Obrony Cywilnej 

Zadanie realizowane w 
każdy piątek w trakcie 
roku 2018. 
 

0 zł  
 
 

ND 100% 
 
 

Bieżąca kontrola funkcjonowania 
terminalu DTG-53 na potrzeby 
przekazywania ostrzeżeń w formie SMS 
do uczestników reagowania kryzysowego 
z terenu powiatu. 
 
Wydział Obrony Cywilnej 

Zadanie realizowane na 
bieżąco w ciągu całego 
2018 roku – przy 
przekazywaniu 
ostrzeżeń. 

0 zł ND 100% 
 
 
 
 

Dofinansowanie kosztów zakupu 
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy 
 

Zadanie zrealizowane  
w 2018 roku:  
15 000 zł  

15 000 zł  Budżet Powiatu 
Strzeleckiego na 
2018 rok 

Zakupienie przez OSP w 
Krośnicy samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

Dofinansowanie kosztów zakupu 
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej. 
 

Zadanie zrealizowane  
w 2018 roku:  
15 000 zł  

15 000 zł  Budżet Powiatu 
Strzeleckiego na 
2018 rok 

Zakupienie przez OSP w 
Olszowej samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

1.Rozbudowa serwera SKKP 

 

 
2.Budowa stacji ochrony dróg 
oddechowych ( ODO) 

 

 

 

 
3.Zakup samochodu specjalnego MAN z 
podnośnikiem hydraulicznym 

 

4.Zakup sprzętu ratowniczego i 
wyposażenie JRG 

KP PSP STRZELCE OPOLSKIE 

Zakup klimatyzatora -
5 000,00 zł 
Zakup urządzenia UPS - 
11 000,00 zł  

Remont pomieszczeń 
22 300,00 zł 
Zakup sprzętu 
60 000,00 zł 
Zakup sprzętu 
69 000,00 zł 

 

 
Odbiór techniczny 

 

 
Zakup: węży, pił, pilarek 
9 700,00 zł 

motopompy Niagara 
4 500,00 zł 

ubrania specjalne 
29 500,00 zł 

sprzęt ratowniczy 
5 300,00 zł 

23 9760,18 zł 

 

221 300,00 zł 

 

 

 

 

 

1 530 000,00 zł 

 

49 000,00 

Program 
modernizacji 

 

KW PSP Opole 
Dotacja celowa 
Skarbu Państwa 
Fundusze Gmin 

 

 
Fundusze UE / 
KG PSP 

 

Fundusze 
klęskowe, 
Dotacja celowa 
Skarbu Państwa, 
Program 
modernizacji 
KW PSP Opole 

Zamontowano 
klimatyzator oraz 
urządzenie UPS.  67 % 
zrealizowano w 2018 

Remont pomieszczeń i 
zakupy sprzętu 
zrealizowano w  68 %. 

 

 

 

Samochód sprawny 
technicznie      
zrealizowano w 100% 

 
Zrealizowano 100 %. 

 

Podniesienie świadomości w identyfikacji 
i współczesnych zagrożeń wśród 
społeczności lokalnej (edukacja dzieci i 

- - MSWiA, 
Samorządy, 
Placówki 

- przeprowadzone 
spotkania, pogadanki, 
działania profilaktyczne, 
egzaminy na karty 
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młodzieży szkolnej oraz osób starszych) 

 
KPP W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 

 

oświatowe rowerowe  

- spotkania na temat 
promocji Krajowej Mapy 
zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz 
aplikacji Moja Komenda 

- przeprowadzone 
debaty społeczne nt 
Bezpieczna Gmina 

- przeprowadzone 
spotkania  w ramach 
działań:  

1. Kręci mnie 
bezpieczeństwo przez 
cały rok (bezpieczna 
droga do szkoły, 
bezpieczny senior, 
bezpieczne wakacje, 
bezpieczne ferie, 
przedszkolak)  

2. Cyberbezpieczny 
uczeń 

3. Drag-stop 

4. Handel ludźmi 

- przeprowadzone 
spotkania na temat 
odpowiedzialności 
prawnej i karnej, 
dopalaczy, narkotyków 
oraz 
cyberprzestępczości   (w 
szkołach z młodzieżą, 
pedagogami oraz 
rodzicami) 

 

 

 

POLE STRATEGICZNE: KAPITAŁ LUDZKI 

Cel główny: 

zapewnienie warunków do harmonijnego, bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców. 

 

POLE OPERACYJNE 2.1 Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
do trendów demograficzno-epidemiologicznych 
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W celu zagwarantowania wysokich standardów zdrowotnych mieszkańców powiatu, w tym stanowiącej 
zasoby rynku pracy, niezbędny jest rozwój programów profilaktycznych skoncentrowanych na 
zmniejszaniu zachorowalności na choroby cywilizacyjne (w tym: nowotwory, choroby układu sercowo-
naczyniowego, cukrzyca, otyłość), jak również wdrażanie programów edukacyjnych i akcji promocyjnych 
na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych i upowszechnianie 
zachowań prozdrowotnych.  
W ramach kierunku działania 2.1.1. Rozwój opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osób przewlekle 
chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich uzyskał 
certyfikat OK Senior. Znak Jakości. Idea certyfikatu OK Senior wpisuje się w najważniejsze strategie 
polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie certyfikatu 
OK Senior to krok w dobrym kierunku. Standaryzacja usług długoterminowych jest bowiem niezbędna, 
by zapewnić pensjonariuszom właściwą opiekę. 

W kierunek działania 2.1.3 Rozwój profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, 
układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, cukrzyca i 
otyłość, choroby psychiczne i uzależnienia) wpisuje się prozdrowotna akcja organizowana przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego pn. „Biała Sobota”. 27 października 2018 r. miała miejsce piąta edycja akcji 
profilaktycznej pn. „Biała Sobota”. W ramach akcji udzielane były bezpłatne konsultacje lekarskie: 
kardiologiczne, urologiczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, reumatologiczne i ortopedyczne. W 
ramach piątej edycji akcji profilaktycznej z konsultacji lekarskich skorzystało 295 osób. Koszt akcji: 
63 644,94 zł. 

W ramach kierunku działania 2.1.4. Rozwój programów i działań promujących zdrowy styl życia 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich realizowała następujące akcje 
edukacyjne i profilaktyczne: 

Programy edukacyjne i profilaktyczne, akcje prozdrowotne: 
 
- „Trzymaj Formę!” – dot. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, w tym obchody akcji i 
programów o tematyce antytytoniowej: 
- „Czyste Powietrze Wokół Nas” – dot. profilaktyki antytytoniowej 
- „Bieg po zdrowie” – dot. profilaktyki antytytoniowej 
- akcja  „Światowy Dzień bez Tytoniu”– dot. profilaktyki antytytoniowej, 
- akcja  „Rzuć palenie razem z nami” – dot. profilaktyki antytytoniowej 
- „ARS, czyli jak dbać o miłość” – dot. profilaktyki uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze) 
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – dot. profilaktyki HIV/AIDS 
- „Podstępne WZW” – dot. profilaktyki zakażeń HBV i HCV 
- „Znamię. Znam je?” – dot. profilaktyki czerniaka 
- „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych”  – dot. profilaktyki uzależnień 
- Program „Pomyśl zanim spróbujesz”, czyli profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
w województwie opolskim na lata 2016-2019 
- Obchody  Światowego Dnia Zdrowia 
- Realizacja Wojewódzkiej Kampanii „Bezpieczne Wakacje” 
- Profilaktyka wszawicy  
- Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze), 
- Profilaktyka nowotworowa, 
- Promocja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania, 
- Profilaktyka grypy, 
- Profilaktyka próchnicy, 
- Promocja szczepień ochronnych, 
- Zdrowotne skutki promieniowania UV, 
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- Opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej. 
 
Z kolei w ramach kierunku 2.1.6. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących 
realizowane były różne działania, m.in.: organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych z 
udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, jak np. Andrzejki, Mikołaj, święta Bożego Narodzenia, jasełka, 
zabawa sylwestrowa, Dzień Dziadka i Babci, czy usługi fryzjerskie świadczone dla mieszkańców na 
terenie DPS  przez uczniów CKZIU w Strzelcach Opolskich i usługi kosmetyczne świadczone nieodpłatnie 
przez wykwalifikowaną kosmetyczkę. A także opracowanie i realizacja programów  korekcyjno-
edukacyjnych  dla sprawców przemocy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich. I Edycja realizowana w terminie od 01.05.2018r. do 31. 08.2018r. dla 16 osób. 
Osiągnięte efekty to: przyznanie się osób stosujących przemoc do pełnej odpowiedzialności za 
stosowanie przemocy i zachowań agresywnych wobec członków rodziny, zdobycie wiedzy na temat 
źródeł przemocy , przyczyn i skutków jej stosowania, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, 
kontroli zachowań agresywnych , powstrzymywania aktów przemocy oraz właściwej bezkonfliktowej 
komunikacji w rodzinie i postawy szacunku wobec innych. Koszt zadania: 13.077,00 zł. w ten kierunek 
działania wpisuje się również działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. W Warsztatach 
Terapii Zajęciowej uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych, które mają możliwość  nabywania nowych 
umiejętności zawodowych i społecznych, nauki odpowiedzialności za powierzone zadania, poprawy 
zaradności osobistej, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, korzystania ze wsparcia psychologa i 
rehabilitanta, integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, czy rozwoju zainteresowań i 
uczestnictwa w organizowanych wycieczkach krajoznawczych i imprezach integracyjnych. Koszt 
Całkowity zadania: 645.400,00 zł (Środki PFRON i Budżet Powiatu). 

Kierunek działania 2.1.6. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących to także 
udział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Programie Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za 
Życiem”, którym to objęto 17 dzieci i ich rodziny. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich realizowało m.in. pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Program polega na 
realizowaniu wypłat dofinansowań osobom niepełnosprawnym: 

Wypłata dofinansowań osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Aktywny Samorząd” 
I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  
i zawodową: 
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
a) zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
a) zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, 
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym, 
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, 
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. 
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej. 
II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
 
Rozpatrywanie wniosków i wypłaty dofinansowania w Module I i II nie zostało jeszcze zakończone. 
Termin ostatecznego wydatkowania środków i rozliczenie z PFRON nastąpi w dniu 15.04.2019 r. 
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Całkowity koszt zadania: 122.312,96 zł, w tym na Moduł I – 62.807,87 zł i na Moduł II – 52.286,25 zł 
 

POLE OPERACYJNE 2.2. Uelastycznienie zasobów rynku pracy 

 
W kontekście zmian demograficznych oraz rosnącego wpływu osób starszych na kondycję rynku pracy 
niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do upowszechniania modelu kształcenia ustawicznego, 
m.in. poprzez wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych, 
rozwój doradztwa zawodowego, promowanie i prowadzenie szkoleń oraz społecznych kampanii 
informacyjnych skierowanych do pracodawców w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom 
spowodowanym wiekiem, wspieranie tworzenia miejsc pracy związanych z zaspokajaniem potrzeb osób 
starszych. Podejmowanie działań z zakresu uelastyczniania zasobów rynku pracy w kontekście powiatu 
strzeleckiego ma istotne znaczenie również z uwagi na znaczną migrację zarobkową mieszkańców 
powiatu do dużych aglomeracji oraz krajów Europy Zachodniej, w tym przede wszystkim Niemiec oraz 
Wielkiej Brytanii. W kontekście wysokiego poziomu bezrobocia wdrażane będą rozwiązania 
przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców, w szczególności poprzez: stymulowanie 
współpracy między instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami, rozwój profesjonalnego doradztwa 
zawodowego, wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych w ramach 
kształcenia ustawicznego, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy, stworzenie 
systemu informacyjnego dotyczącego potrzeb i aktualnych trendów panujących na regionalnym rynku 
pracy.  

Kierunek działania 2.2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców wyróżnia się m.in. działaniami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. To przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 
W aktywizacji uczestniczyły 644 osoby (szkolenia - 35, staże - 271, prace interwencyjne - 75, roboty 
publiczne - 7, prace społecznie użyteczne - 79, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 17, 
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - 55, refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 
– 94, dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 15), w tym w ramach EFS POWER: 
109 uczestników (staże - 78, szkolenia - 11, dotacje - 20); EFS RPO: 145 uczestników (staże - 83, 
szkolenia - 9, dotacje - 29, prace interwencyjne – 18, refundacja wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy – 6).  
Efektywność zatrudnieniowa – 91,8% (456 osób podjęło zatrudnienie do 3 m-cy po zakończeniu 
uczestnictwa formach aktywizacji), pełne dane o efektywności na koniec marca 2019 r. 
Szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane -  koszt 2 489 700,00 zł 
Realizacja projektów systemowych w ramach EFS - 2 268 400,00 zł 
 
Całkowity koszt zadania:  4 758 100,00 zł 
 
W ramach tego kierunku realizowane jest także zatrudnienia na części etatu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem.  
2 x 0,5 etatu w 2018r pomoc nauczyciela – koszt  20 631,34 zł 
Koszt badań lekarskich, pomocy socjalnej oraz płac – 21 681,34 zł 
Cały rok 2018– 0,5 etatu oraz 4 miesiące 2018 0,5 etatu 

Realizacja zadań na stanowisku  pomocy nauczyciela, nabycie nowych umiejętności i kompetencji 
zawodowych. Terapeutyczne i wychowawcze znaczenie pracy szczególnie dla pracownika 
niepełnosprawnego intelektualnie. 

Kierunek działania 2.2.2. Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego to prowadzone przez 
Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz informacja zawodowa 
indywidualna i grupowa. Poradnictwo zawodowe indywidualne – 86 osób, poradnictwo grupowe – 143 
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osoby w 18 grupach. Informacja zawodowa – porady indywidualne – 56 osób oraz 97 osób w ramach 
grupowej informacji zawodowej; 11 spotkań z młodzieżą gimnazjalną – 219 osób; jedno spotkanie 
informacyjne dla osadzonych w Zakładzie Karnym – 60 osób. 

To także realizacja wcześniej wspomnianego projektu „Wiem więcej, mogę więcej” oraz „Zawodowi 
Zawodowcy”, a także Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  w ramach projektu Opolskie 
Szkolnictwo Zawodowe na Rynku Pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 

 
W ramach kierunku działania 2.2.3. Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego 
kontynuowana jest działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz KKZ w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, a także kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowane przez PUP w 
Strzelcach Opolskich, który  zawarł z pracodawcami 40 umów  na wsparcie kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy. W ramach zawartych umów kształceniem ustawicznym objęto 155 osób (w 
tym 4 pracodawców) na łączną kwotę 182 000,00 zł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
podpisał umowy w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe na Rynku Pracy. Jest to program 
realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, we współpracy z Opolskim 
Centrum Rozwoju Gospodarki. 

 

POLE OPERACYJNE 2.3  
Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości 

Nowoczesna edukacja na terenie Powiatu Strzeleckiego tworzona jest z jednej strony poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zarówno 
tych z problemami w nauce, jak i tych, którzy chcą się rozwijać bardziej, aniżeli przewiduje to 
podstawowy program nauczania, a także organizację kursów i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych 
dających dodatkowe uprawnienia. Ponadto niezbędne jest podjęcie działań mających nas celu 
zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz opieki medycznej 
dla uczniów, wychowanków i rodzin. Z drugiej natomiast strony, budowanie nowoczesnej edukacji 
będzie miało miejsce na terenie powiatu poprzez: wspieranie deficytowych kierunków kształcenia 
zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy (w tym przede 
wszystkim w takich obszarach, jak: specjalizacje metalurgiczne), stymulowanie współpracy między 
szkołami zawodowymi, a pracodawcami, w tym wspieranie szkolnictwa modułowego, systemu staży 
i praktyk zawodowych, monitoring losów absolwentów. Efektywny rozwój edukacji, w odniesieniu do 
zmieniającej się rzeczywistości, wymaga również podniesienia poziomu kompetencji kadr 
nauczycielskich w zakresie form i metod pracy atrakcyjnych dla ucznia, a także stałego doposażenia bazy 
dydaktycznej placówek oświatowych oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych.  

 
Kierunek działania 2.3.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy 
to realizacja innowacji pedagogicznych tzw. Klas mundurowych: współpraca z Policja, X Brygadą 
Logistyczną i Zakładem Karnym oraz PSP. Kontynuacja klasy patronackich we współpracy z Kronospanem 
– technik mechatronik; stypendia dla uczniów, umowa o współpracy z Kronospanem, czy stypendia dla 
uczniów z Mubei i Kronospanu. 

 

 To także infrobrokering – podstawy innowacji pedagogicznej (I klasy LO – 130 uczniów – gromadzenie, 
przetwarzanie różnych źródeł informacji w zakresie tworzenia raportów infobrokerskich – koszt zadania: 
1 068,33,00 zł) oraz algorytmika (budowanie algorytmów i badanie ich struktur – koszt zadania: 1 
878,55 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. 
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To także realizacja projektów: 

1. Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” - pozyskanie sprzętu 
dydaktycznego -    79 990,92 zł 

2. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – wcześniej 
wspomniany 

3. „Wiem więcej mogę więcej” – wcześniej wspomniany 
4. „Zawodowi Zawodowcy” – wcześniej wspomniany 

 
Kierunek działania 2.3.2. Organizacja kształcenia praktycznego uwzględniającego staże, praktyki 
zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych to realizacja praktyk zagranicznych (np. w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) i umów („Maltańskie praktyki - kluczem 
do sukcesu”; Program Erasmus +, Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna -  
Mobilność uczniów) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, są to też praktyki u lokalnych przedsiębiorców.  

Kierunek działania 2.3.3. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów to zajęcia rewalidacji 
indywidualnej w szkołach oraz dostosowanie metod i form nauczania dla uczniów posiadających 
orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. A także wcześniej wspomniane projekty 
pn.: „Nauka dla nas w sam raz”, „Wiem więcej mogę więcej” i „Zawodowi Zawodowcy”.  

 

Kierunek działania 2.3.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego to wprowadzenie nowych rozwiązań w 
procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych oraz organizacyjnych w 
technikum w zawodzie technik ekonomista uzupełniając ofertę kształcenia o zajęcia dodatkowe nie 
objęte podstawą programową z zakresu specyfiki służby policyjnej wprowadzenie nowych kierunków 
kształcenia dla Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: magazynier – logistyk, mechatronik, operator 
obrabiarek skrawających, mechanik motocyklowy oraz dla  technikum w zawodzie kelner. Oferta 
skierowana jest do uczniów technikum ekonomicznego oraz branżowej szkoły I stopnia CKZiU w 
Strzelcach Opolskich i ZSP w Zawadzkiem. 

 

Kierunek działania 2.3.5. Rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia tu realizowane są wcześniej 
wspomniane projekty: A także wcześniej wspomniane projekty pn.: „Nauka dla nas w sam raz”, „Wiem 
więcej, mogę więcej” i „Zawodowi Zawodowcy”, „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 
regionu branżach”. 

Kierunek działania 2.3.7. Tworzenie powiązań szkół i placówek oświatowych dla wykorzystania 
posiadanych zasobów w procesie edukacji uczniów to realizacja projektu „Europejski Paszport 
zawodowy” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. Jest to projekt wieloletni 
polegający na międzynarodowej współpracy placówek oświatowych, którego celem jest zwiększanie 
osiągnięć młodych ludzi. W projekcie biorą udział jednostki z Niemiec (koordynator), Chorwacji, Czech, 
Luksemburga oraz Polski.  Koszt całkowity zadania: 33 450,00 €. 

A także drugi projekt pn. „Wzmocnienie osobowości i rozwijanie aktywności twórczej u uczniów ze 
specjalnymi potrzebami” realizowany przez ZPO w Leśnicy, który jest także wieloletnim projektem 
opierającym się międzynarodowych, krótkoterminowych wymianach uczniów. Celem projektu jest 
orientacja i preorientacja zawodowa. Koszt całkowity zadania: 30 950,00 €.  
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POLE OPERACYJNE 2.4  
Rozwój kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego 

W tym zakresie uwagę należy zwrócić na podejmowanie działań mających na celu rewitalizację 
zabytkowych parków, układów urbanistycznych, ale przede wszystkim na poprawę jakości infrastruktury 
kulturalnej, a także aktywizację mieszkańców wokół promocji tradycji i kultury regionu. Tym bardziej, iż 
Powiat Strzelecki to obszar dużej aktywności kulturalnej, ośrodek twórczych inicjatyw oraz miejsce 
znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do 
kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów.  
 

W ramach kierunku działania 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu wolnego 
dla mieszkańców powiatu strzeleckiego w terminie marzec-listopad 2018 zrealizowano projekt 
„Animator –Moje Boisko Orlik 2012”. Zadanie zrealizowane w całości w 2018 roku: upowszechnianie 
aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w 
szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin; wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez 
zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności 
motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia; stworzenie jak największej grupie dzieci i 
młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach 
sportowych; optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”; rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem 
takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność 
międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli. 

 

Organizacja masowej plenerowej imprezy pn. Powiatowe Święto Chleba. Impreza ta jest silnie 
zakorzeniona w tradycji naszego regionu. Impreza silnie zakorzeniona w tradycji naszego regionu. W tym 
roku odbyła się już po raz dziewiąty w niedzielę 30 września 2018 r.  Tematem przewodnim był 
przebojowy powiat. W muzyczną podróż zabrały nas zespoły Young Brass Orchester , Studio BIS, Claudia 
i Kasia Chwołka, Piękni i Młodzi, gwiazdą wieczoru był Grzegorz Hyży. Na scenie wystąpiła również ikona 
kabaretu – Cezary Pazura. Ponadto odbył się pokaz  kulinarny wraz z degustacją zupy z wielkiego kotła, 
animacje dla najmłodszych uczestników oraz fotobudka. Święto jest znakomitą okazją do integracji 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, budowania stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy gminami oraz 
do promocji lokalnych przedsiębiorców. W tym wyjątkowym dniu Strzelce Opolskie stają się stolicą 
regionu, odwiedzaną przez tysiące mieszkańców i gości. Co roku uczestniczy w imprezie kilka tysięcy 
osób.  

Całkowity koszt zadania: 216 506,00 zł  
(w tym: 35 800,00  zł pozyskano od sponsorów oraz firm prywatnych, natomiast 23  119,08 zł  
z wyłączności gastronomicznej). 

Zaś również w ramach tego kierunku działania Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 
roku 2018 zrealizowało bardzo wiele interesujących projektów, skierowanych do mieszkańców naszego 
powiatu. Oto wybrane projekty realizowane przez PCK: 

 

Nazwa zadania/projektu Koszt realizacji Źródło finansowania 

Warsztaty plastyczne „Kreatywne warsztaty z panią Di 
Maggio”  

2100,00 zł dotacja podmiotowa 

Kulturalne ferie – podróże po Europie:  406,24 zł dotacja podmiotowa 



19 
 

- Dzień hiszpański, francuski, angielski, gruziński, europejski  

Wernisaż i wystawa klocków i modeli z prywatnych kolekcji 32,27 zł dotacja podmiotowa 

„Zdrowy senior” spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla 
pań w wieku 60+  

26,46 zł dotacja podmiotowa 

Warsztaty rzeźby w drewnie  1978,00 zł dotacja podmiotowa 

Konkurs literacko – plastyczny pt.: „Portret babci i dziadka w 
literaturze” – V edycja 

200,00 zł dotacja podmiotowa 

Wehikuł czasu, czyli ferie w Bibliotece:  
– Kiedy na ziemi jeszcze biegały dinozaury – cofnijmy się do 
prehistorii; 
– Mumie, herosi i indyjskie mity. Starożytne cywilizacje 
zapraszają; 
– Uwaga! Zamek w przebudowie – witamy w średniowieczu; 
– Świat stanął na głowie. Zabawmy się w wielkich odkrywców. 
-  Wielkie wojaże kosmiczne - czyli co będzie za 1000 lat 

128,00 zł dotacja podmiotowa 

Koncert walentynkowy „Światowe Przeboje we Troje” 6199,26 zł dotacja podmiotowa 

Strzeleckie Spotkania Podróżników – Anna Kubus – Laponia 38,08 zł dotacja podmiotowa 

Konkursu Palm Wielkanocnych – V edycja  289,11 zł dotacja podmiotowa 

Dziecięca Politechnika Opolska  bezkosztowo  

Konkurs fotograficzny „Moje miejsce w Powiecie Strzeleckim” 99,00 zł dotacja podmiotowa 

Opolskie Kino Objazdowe bezkosztowo  

Spektakl pt.: „Andropauza”  10500,00 zł środki własne PCK 

Wystawa Wielkanocna  bezkosztowo  

Wystawa „Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim”  230,00 zł dotacja podmiotowa 

Dzień Kobiet pt.: „Bigbitowy Zawrót Głowy”  814,05 zł dotacja podmiotowa 

Warsztaty samoobrony Krav Maga 2600,00 zł środki własne PCK 

Wiosenne Warsztaty Wielkanoce dla dzieci  160,55 zł dotacja podmiotowa 

Spektakl teatralny „Koziołek Matołek wyrusza w świat” – 
Teatr TAK  

1800,00 zł dotacja podmiotowa 

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek - autorką książek 
dla dzieci  

540,00 zł dotacja podmiotowa 

Projekt „Bajeczne Melodie, czyli I Powiatowy Festiwal 
Piosenki Dziecięcej”. W ramach zadania zorganizowano 
dwuetapowy festiwal piosenki dziecięcej poprzedzony 
warsztatami doszkalającymi: wokalnymi, logopedycznymi, 
aktorskimi oraz choreograficznymi. W każdych z czterech 
warsztatów wzięło udział po 15 uczestników, natomiast 
podczas festiwalu, przeprowadzonego już w Powiatowym 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przesłuchano 31 
solistów oraz 5 grup przedszkolnych. Zwieńczeniem festiwalu 
był koncert Majki Jeżowskiej. 

całkowita wartość 
projektu – 
22038,79 zł 

 dofinansowanie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– 15 819,80 zł; 

 dotacja celowa Powiatu 
Strzeleckiego -  4 880,00 zł; 

 sponsorzy: 799,95 zł, 

 dotacja podmiotowa - 494,04 zł; 

 środki własne: 45,00 zł 

Mały i Duży Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  474,02 zł dotacja podmiotowa 



20 
 

Koncert Patrycji Markowskiej  30 098,73 zł  dotacja podmiotowa – 18 548,73 
zł; 

 środki własne PCK – 11 550,00 zł 

Wystawa Lokalnych Twórców Rękodzieła Ludowego – 
„Frywolitki, hafty rzeźba”  

bezkosztowo  

Dziecięca Politechnika Opolska  bezkosztowo  

Projekt „Jeden dzień z życia …”. Jego głównym celem było 
stworzenie przez młodzież uczestniczącą w zadaniu 
filmowego portretu zwykłego człowieka w czterech różnych 
rolach społecznych. Grupa 20 osób wzięła udział w 
warsztatach filmowych (4 spotkania)  i dziennikarskich (4 
spotkania), połączonych z wyjazdami tematycznymi do TVP 
Opole i Radia Opole oraz wyjściem do Redakcji „Strzelca 
Opolskiego” i Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich. W ramach projektu odbyło się również szkolenie w 
zakresie animacji kulturalnej, komunikacji i autoprezentacji. 
W szkoleniu tym wzięło udział 20 osób. Podsumowaniem 
całego zadania było spotkanie kończące projekt, podczas 
którego zaprezentowano powstałe efekty rzeczowe, tj. 4 
filmy 

całkowita wartość 
projektu – 
8 494,44 zł 

dofinansowanie Narodowego 
Centrum Kultury – 6 994,44 zł; 

dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego 
– 1 500,00 zł 

Tydzień bibliotek: 
„W tej bajce nie ma smoka”- zajęcia dla przedszkolaków; 
„Ogród zagadek i czytelnicze wyzwania”; 
Biblioteka w kolorach tęczy – warsztaty; 
Gra miejska pt. „Filiżankarz”. 

184,08 zł dotacja podmiotowa 

III Powiatowy Turniej Tańca 2286,16 zł  dotacja podmiotowa – 286,16 zł; 

 środki własne PCK (darowizna) – 
2000,00 zł 

Noc Świętojańska – widowisko słowno-muzyczno-taneczne 9410,00 zł  dotacja podmiotowa – 810,00 zł; 

 środki własne PCK – 8600,00 zł 

Wakacyjne Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat. Tydzień 
Naukowy: 

 ”Kolorowe Laboratorium”, 

 „Paleontologiczny wtorek” - wyjazd do Jura Parku w 
Krasiejowie,  

 „Archeologiczna środa”,  

 „Czwartek z robotami” – wyjazd do Fabryki Robotów w 
Łączniku i do Zamku w Mosznej,  

 „Laboratorium kosmetyczne”. 

2175,31 zł  dotacja podmiotowa – 850,31 zł; 

 środki własne PCK – 1325,00 zł 

Warsztaty Wakacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Rycerze i 
Księżniczki: 

 „Tropem rycerskiej przygody”,  

 „Tajemnica Złotej Kaczki” – wyjazd do Zamku w Toszku,  

 „Bajkowe opowieści – bo my tworzymy teatr!”  

 „Kilka słów o smokach i Mały rycerz miasta Gliwy” – wyjazd 
do Zamku Piastowskiego w Gliwicach,  

 „Budujemy zamek!” 

2550,28 zł  dotacja podmiotowa – 2490,28 zł; 

 środki własne PCK – 60,00 zł 

Koncert plenerowy „Latino w Ogrodzie”   4852,01 zł dotacja podmiotowa 

Wakacyjne Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat.  Kulinarne 
podróże: 

 „Muffinkowe szaleństwo”,  

 „Pyszna wycieczka do Fabryki Słodkości Bonominka w 
Opolu” - wyjazd do fabryki cukierków w Opolu,  

 „Kulinarne potyczki”, 

 „Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie”  

2499,84 zł  dotacja podmiotowa – 2214,88 zł 

 środki własne PCK – 284,96 zł  
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 „Czas na piknik!”  

Piknik rodzinny „Babie Lato” w Powiatowym Centrum Kultury 8042,89 zł  dotacja podmiotowa – 1292,89 zł 

 środki własne PCK – 6750,00 zł 

Warsztaty Wakacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Eko-
atrakcje na letnie wakacje: 

 „Wieści z ula czyli warsztaty z pszczółką” 

 „Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach”  

 „Księżna Segregacja i Książę Recykling” 

 „Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”  

 „EKO przygody – zabawy z dawnego podwórka”  

2066,89 zł  dotacja podmiotowa – 1261,89 zł 

 środki własne PCK – 805,00 zł 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” Galeria III Filary bezkosztowo  

Wernisaż i wystawa prac Iwony Wilczek  (fotografia), Galeria 
III Filary 

bezkosztowo  

Jubileusz 5-lecia istnienia Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich 

10 488,91 zł  dotacja podmiotowa – 4788,91 zł 

 środki własne PCK – 5700,00 zł 

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości  bezkosztowo  

Projekcja filmu „Obietnica Poranka”, w ramach Objazdowego 
Klubu Dobrego Filmu” 

50,00 zł środki własne PCK 

Wystawa prac uczniów na 100-lecie odzyskania 
niepodległości  

bezkosztowo  

„Ojcowie  Niepodległości” – warsztaty dla uczniów szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych z Powiatu Strzeleckiego 

286,06 zł dotacja podmiotowa 

Kabaret Formacja Chatelet „Kandydaci”  11 266,30 zł  dotacja podmiotowa – 1666,30 zł; 

 środki własne PCK – 9600,00 zł 

„Co wiecie (o) powiecie?”, turniej wiedzy o powiecie 
strzeleckim  

191,15 zł dotacja podmiotowa 

Koncert Urszuli 24 826,12 zł  dotacja podmiotowa – 6766,12 zł; 

 środki własne PCK – 18060,00 zł 

Koncert pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w 
Opolu – Dialog pisany słowem i muzyką 

bezkosztowo  

Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” polecane dla wszystkich bez 
względu na wiek, prowadzone w każdą środę przez 
fizjoterapeutkę Ewelinę Piechaczek 

bezkosztowo  

„Fit – mama” – zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży, 
realizowane w każdą środę, ilość uczestników  

bezkosztowo  

„English for fun” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, 
zajęcia w każdy poniedziałek 

3596,49 zł dotacja podmiotowa 

Language exchange – polskie, niemieckie i angielskie 
rozmówki, każdy piątek 

bezkosztowo  

 

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/423/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w 
sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z budżetu Powiatu Strzeleckiego w 
roku 2018 udzielono dotacji: 

1. Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich w wysokości 60.000,00 zł 
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2. Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu w wysokości 40.000,00 zł 
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 20.000,00 zł.   

 

POLE STRATEGICZNE : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOOPERACJA 

Cel główny: 

budowanie silnych struktur współpracy między podmiotami należącymi do wszystkich sektorów oraz 
wzrost kompetencji instytucji samorządu powiatowego. W ramach tego pola strategicznego 
zrealizowano zadania, które zostały uszczegółowione poniżej. 

 

POLE OPERACYJNE 3.1. 
KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA 

 

 

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, która legitymuje się znacznym potencjałem 
kooperacyjnym. Z tego też względu w okresie 2014-2020 zaprogramowano stymulowanie współpracy 
samorządu powiatowego z przedsiębiorcami, głównie w obszarach związanych z gospodarką, 
przedsiębiorczością, edukacją, turystyką i promocją, rolnictwem, a także stymulowanie współpracy 
lokalnych przedsiębiorców z sektorem nauki i instytucjami badawczo- rozwojowymi. Działania powinny 
być ukierunkowane w szczególności na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wspierane będą w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym oraz firmy rozwijające 
się, tworzące nowe miejsca pracy, w tym także tworzone przez osoby powracające z zagranicy. 
Sprawdzonym narzędziem wspierania przedsiębiorczości są inkubatory przedsiębiorczości. Wsparciem 
należy objąć także działania w obszarze organizacji kursów i szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, 
w tym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych, rozwoju umiejętności, wykorzystania 
nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności językowych. Podjęte przez powiat strzelecki 
działania w tym zakresie będą zmierzać przede wszystkim w kierunku wzrostu atrakcyjności turystycznej 
regionu (w tym poprzez udział w targach turystycznych, czy festiwalach, przeglądach artystycznych, 
sesjach naukowych, itp.), a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (w tym poprzez wspieranie 
społecznej aktywności grupowej, której celem jest wypracowanie rozwiązań społecznych wpływających 
na wzrost jakości życia w regionie). 

 
W ramach kierunku działania 3.1.1. Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym oraz 
instytucjami otoczenia biznesu PUP w Strzelcach Opolskich organizował Targi Pracy, Giełdy Pracy, a także 
wizyty i spotkania informacyjne. Natomiast kształcenie ustawiczne było propagowane w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zorganizowano także konferencję dla pracodawców i 
przedsiębiorców dotyczącą możliwości wsparcia zatrudnienia i współpracy na lokalnym rynku pracy.  

Kierunek działania 3.1.2. Wspieranie rozwoju potencjału sektora mikro-, małych  
i średnich przedsiębiorstw  to organizacja konkursu pn. „Poznaj Moją Nową Firmę” skierowanego jest do 
MMŚP z powiatu. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie produktów i usług wytworzonych 
przez producentów Powiatu Strzeleckiego, przekonanie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i Woj. 
Opolskiego do kupowania produktów (usług) wytworzonych na terenie powiatu, w oparciu o lokalne 
surowce jako cechujących się wysoką jakością, a także wzmocnienie dobrego wizerunku Powiatu – jako 
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samorządu działającego na rzecz promocji przedsiębiorczości i wspierającego rozwój MMŚP. 
Nagrodzono jedną firmę z Powiatu Strzeleckiego, zwycięzca został wyłoniony przez mieszkańców 
Powiatu poprzez głosowanie. Zwycięska firma to Dream Team (animacje dla dzieci) ze Strzelec 
Opolskich.  

 
W ramach kierunku działania 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych 
m.in. z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, rolnictwem, promocją, opieką 
zdrowotną i pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym oraz infrastrukturą drogową podpisano 
umowy o finansowaniu stypendiów dla uczniów CKZiU przez firmę Kronospan - ufundowanie przez firmę 
Kronospan stypendiów dla uczniów CKZiU w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. 

Również w ramach tego kierunku realizowany jest projekt pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru dla 
transportu publicznego – PKS w Strzelcach Opolskich S.A.” W lutym 2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu 
podpisano umowę dotyczącą „Poprawy jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”, 
która wiązała się z zakupem 15 nowoczesnych autobusów mających usprawnić komunikację na naszym 
terenie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dot. 
zakupu taboru autobusowego. 

Koszt całkowity zadania to 9 543 122,28 zł (Budżet Powiatu Strzeleckiego - 5 017 833,53 zł, 
dofinansowanie ze środków UE - 4 525 288,75 zł).  

W ramach kierunku zadania 3.1.5. Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie 
stosunków dwustronnych i wielostronnych z samorządami partnerskimi z-/ realizowano poniższe 
projekty: 

Nazwa zadania/projektu  Koszt zadania  

Projekt „Z językami bliżej Europy”- program Erasmus +, Edukacja 
Dorosłych -  akcja 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry 
edukacji dorosłych w CKZiU w Strzelcach Opolskich 

Wyjazd 5 nauczycieli na szkolenia 
językowe 
(3 x Malta, 1 x Irlandia, 1 x Niemcy) 

12 802,00  € Erasmus + 

Erasmus+ pt.: „Wzmocnienie osobowości o rozwijanie aktywności 
twórczej u uczniów ze specjalnymi potrzebami” w ZPO w Leśnicy 

33 380,00 zł – koszt w  okresie 
sprawozdawczym 

Całkowity koszt zadania: 
132 431,96 zł Fundusze 
unijne 

Wizyta na zaproszenie strony niemieckiej radnych Powiatu 
Strzeleckiego w partnerskim powiecie Soest z okazji Święta 
Zjednoczenia Niemiec 

Współpraca partnerska - temat 
przewodni: kultura, edukacja, 
gospodarka 

Budżet Powiatu 
Strzeleckiego oraz 
powiatu Soest 

 

 

 

POLE OPERACYJNE 3.2  
Profesjonalne kadry administracji publicznej 

Analiza zasobów kadrowych samorządu powiatowego wskazuje na konieczność rozwoju kompetencji w 
zakresie metod, systemów i narzędzi zarządzania administracją publiczną, rozwoju etyki zawodowej i 
postaw społecznie odpowiedzialnych, prowadzenia ciągłego i systematycznego pomiaru i porównywania 
wyników własnej działalności, wdrażania usług e-administracji, nowoczesnego doradztwa zawodowego, 
opieki zdrowotnej i społecznej oraz stymulowania partycypacji społecznej.  

W ramach kierunku działania 3.2.2.  Nowoczesne e-usługi publiczne i upowszechnianie elektronicznej 
obsługi ludności realizowany jest projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
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województwa opolskiego”. Powiat Opolski jako lider porozumienia zawarł umowę z Województwem 
Opolskim nr RPOP.10.03.00-16-0012/17-00 z dnia 27.03.2018r. o dofinansowanie Projektu pn. „e-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Zawarto umowę nr 
149/2018 z dnia 8.06.2018r. z Powiatem Opolskim jako liderem porozumienia w sprawie wspólnego 
sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu pn. ”e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Opracowano warunki techniczne na 
digitalizację operatów i przygotowano projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
wyłonienie wykonawcy , oraz wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe do projektu. W okresie 
sprawozdawczym przygotowano warunki techniczne na digitalizację zasobu geodezyjnego oraz została 
opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wyłonienie Wykonawcy prac a także 
wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe projektu.  W wyniku realizacji projektu zostaną 
uruchomione usługi telekomunikacyjne umożliwiające interesantom złożenie wniosku, zakup, 
zapłacenie oraz pozyskanie dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym Powiatu 
Strzeleckiego. 

 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020, przy 21% wkładzie własnym.   

Wkład własny: 96 249,31  zł 
Środki unijne: 362 080,75  zł 
Całkowity koszt zadania: 458 330, 06 zł 

 

 
Po analizie zebranych materiałów, należy pozytywnie ocenić stopień realizacji strategii w okresie 
objętym niniejszym raportem, tj. w roku 2018. W trakcie ubiegłego roku udało się zrealizować wiele 
projektów w ramach kierunków działania ujętych w ww. dokumencie, a także rozpocząć realizację 
projektów, które nadal trwają. Należy z satysfakcją stwierdzić również, że część projektów ma już 
charakter cykliczny, co z punktu widzenia monitoringu jest zjawiskiem bardzo pożądanym, ponieważ 
pozwala w sposób systematyczny badać i porównywać efekty ich realizacji w ujęciu kilkuletnim.  
W opinii Komisji ds. monitorowania „Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” ocena 
realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego za rok 2018 jest pozytywna. Dokument ten pokazuje, 
że istnieje wiele zadań, które otwierają duże możliwości na przyszłość, dają szerokie perspektywy do 
budowania nowego, opartego na wysokich standardach, życia społecznego w powiecie.    

 
 

Przewodnicząca Komisji  
ds. monitorowania  

„Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego  
na lata 2014-2020” 

 

Strzelce Opolskie, dnia 27.02.2019r. 


