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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j.
Dz.U. z 2019
poz.
511)
zarząd
powiatu
co
roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu.

Jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego:
1. Jednostki działające w zakresie edukacji :
➢ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie.
➢ Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
ul. Kozielska 20, 47-150 Leśnica.
➢ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie.
➢ Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie.
➢ Szkolne
Schronisko
Młodzieżowe
w
Górze
Św.
Anny
ul. Szkolna 1, 47-154 Góra Świętej Anny.
➢ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie.

➢ Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie.
➢ Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub.
2. Jednostki działające w zakresie pomocy społecznej :
➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie.
➢ Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie
i z filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie.
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Ponadto Powiat Strzelecki zlecił zadania z zakresu pomocy społecznej polegające
na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie.
Zadania zostały zlecone w drodze:
 umowy nr 341/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na realizację zadania publicznego pod
tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem – 110 Osób Płci Męskiej
zawarta pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Zgromadzeniem Braci Szkół
Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu.
 umowy nr 342/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na realizację zadania publicznego pod
tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kadłubie – 110 Osób Płci Męskiej
zawarta pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie.
3. Jednostka organizacyjna działająca w zakresie rynku pracy:
 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2A, 47-100 Strzelce Opolskie.
4. W strukturze Powiatu funkcjonuje powiatowa osoba prawna:
 Powiatowe Centrum Kultury
ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
5. Ponadto powiat jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej:
 Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36 A, 47-100 Strzelce Opolskie.
6. Powiat jest udziałowcem Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 59.
Na dzień 31.12.2017 r. Powiat posiadał 361.999 akcji imiennych zwykłych
Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich po 10 zł każda o łącznej wartości nominalnej
3.619.990 zł.
W dniu 11.06.2018 r. Powiat Strzelecki wniósł do Spółki PKS S.A. wkład
pieniężny w wysokości 1.000.000 zł zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały
Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 - dokapitalizowanie Spółki PKS S.A.
w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako udziałowca w drodze zwiększenia
jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów
zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę Projektu pn. "Zakup
nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2 wraz z rozbudową
systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług".
Objęcie przez Powiat nowych 100.000 akcji zwykłych imiennych serii „C” o wartości
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nominalnej 10 zł każda, na kwotę 1.000.000 zł nastąpiło z chwilą dokonania wpisu
w KRS tj. dnia 03-08-2018 r.
Na dzień 31.12.2018 r. Powiat Strzelecki był akcjonariuszem 461.999 akcji
imiennych zwykłych po 10 zł każda o łącznej wartości nominalnej 4.619.990 zł
(słownie: cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
złotych) – 99,999978% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna z siedzibą
w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja 59 (w porównaniu do stanu na dz.
31.12.2017 r. wzrost o 1.000.000 zł).
Na dzień 31.12.2018 r. spółką kierował jednoosobowo Pan Jacek Król pełniący
funkcję Prezesa Zarządu. Prokurentem/ główną księgową była Pani Karina Bem. Radę
Nadzorczą tworzyli:
1. mec. Piotr Szyndzielorz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. mec. Elżbieta Mikitów – Pakura – Sekretarz Rady Nadzorczej,
3. Dariusz Zajdel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Zysk za 2018 r. wyniósł 117 055,07 PLN.

Rada Powiatu Strzeleckiego:
Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Strzeleckiego w skład Rady Powiatu Strzeleckiego
wchodzi 19 radnych, w tym Przewodniczący i 2 Wiceprzewodniczących.
Do dnia 21 listopada 2018 r. Przewodniczącym Rady Powiatu Strzeleckiego
był Pan Stanisław Krawiec Wiceprzewodniczącymi byli Pan Zdzisław Ćwieląg i Pan Stefan
Szłapa.
Od dnia 21 listopada 2018 r. funkcję przewodniczącego Rady Powiatu pełni Pan Stefan
Szłapa, Wiceprzewodniczących: Pan Ryszard Nocoń i Pan Stanisław Krawiec.
W 2018 r. Rada Powiatu Strzeleckiego obradowała na 9 sesjach (V kadencja) oraz
na 3 sesjach (VI kadencja).

Zarząd Powiatu Strzeleckiego:
Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Strzeleckiego Zarząd Powiatu Strzeleckiego liczy
5 osób.
1.
2.
3.
4.
5.

Do dnia 21 listopada 2018 r. w skład Zarządu Powiatu Strzeleckiego wchodzili:
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki,
Janusz Żyłka – Wicestarosta Strzelecki,
Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego,
Kazimierz Kubal – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego,
Jan Zubek – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego.
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1.
2.
3.
4.
5.

Od dnia 21 listopada 2018 r. w skład Zarządu Powiatu wchodzą:
Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki,
Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki,
Janusz Żyłka – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego,
Waldemar Bednarek – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego,
Jan Zubek – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Do głównych zadań Zarządu Powiatu Strzeleckiego, zgodnie z ustawą o
samorządzie powiatowym należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
3) gospodarowanie mieniem powiatu;
4) wykonywanie budżetu powiatu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
W 2018 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego obradował na 54 posiedzeniach ( V kadencja)
oraz 8 posiedzeniach (VI kadencja).
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Przynależność Powiatu Strzeleckiego do związków, stowarzyszeń
Lp.

Nazwa

1.

Związek Powiatów Polskich

2.

Stowarzyszenie „Rodzina
Katyńska

3.

Opolski Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.

4.

Subregion
Kędzierzyńsko-Kozielski

5.

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad

6.

Związek Celowy Powiatowo –
Gminny „JEDŹ Z NAMI”

Uchwała
Przynależność do Związku Powiatów
Polskich od pierwszej kadencji samorządu
Uchwała Nr XXXIX/270/2002 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia
2002 roku w sprawie przystąpienia
Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia
„Rodzina Katyńska”
Uchwała Nr XL/282/2002 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie przystąpienia Rady Powiatu
Strzeleckiego do Opolskiego
Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
Uchwała Nr XXXIII/335/13 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy
z gminami oraz powiatami subregionu
kędzierzyńsko-kozielskiego
Uchwała Nr XXXV/371/13 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad jako członek
zwyczajny
Uchwała Nr XVI/164/16 z dnia 27 stycznia
2016 r. w sprawie utworzenia Związku
Celowego Powiatowo – Gminnego
„Jedź z nami”
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Inicjatywy Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu Strzeleckiego podjął w 2018 roku inicjatywy, które mają na celu
docenienie mieszkańców Powiatu, którzy w swojej działalności osiągają ponadprzeciętne
wyniki.
1. Kiermasz Wielkanocny – Marzec 2018 r.

2. Wystawa kartek wielkanocnych – Marzec 2018 r.
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3. Z Rzecznikiem przy kawie – 14.03.2018 r.

4. Gala Laurii – 19.03.2018 r.
Zostały wręczone nagrody w kategorii:
1) Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego.
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2) Najlepszy Nauczyciel Powiatu Strzeleckiego

3) Poznaj Moją Nową Firmę
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5. Mój biało czerwony balkon – Maj 2018 r.
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6. Piknik z Myszką Miki – 25.05.2018 r.
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7. Akcja Schody-17.09.2018 r.
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8. Powiatowe Święto Chleba – 30.09.2018 r.
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9. Prelekcja dotycząca profilaktyki chorób serca – 13.10.2018 r.

10. Akcja Zdrowotno-Profilaktyczna pn. „Biała Sobota” - 27.10.2018 r.
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11. Rekord dla Niepodległej – 09.11.2018 r.
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12. Spotkanie z okazji 15 – lecia dwutygodnika „Powiat Strzelecki”
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13. Spotkania z Jubilatami z Powiatu Strzeleckiego obchodzących 90, 95 i 100
urodziny
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14. Inicjatywa wręczania kwiatów
itd. z terenu Powiatu Strzeleckiego

dla

laureatów

konkursów,

plebiscytów

15. Święto rodzin zastępczych 2018r. Wycieczka do parku rozrywki ”Legendia”
w Chorzowie
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16. Wycieczka rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz dzieci w nich
umieszczonych do Pokrzywnej.
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Obchody rocznic i świąt państwowych
1. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2018 r.
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2. Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej -02.05.2018 r.
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3. Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja- 03.05.2018 r.
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4. Dzień Weterana Walk o Niepodległość - 01.09.2018 r.
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5. Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2018 r.
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II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa: Powiat Strzelecki
Siedziba władz: ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie
Okres, którego dotyczy raport: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (tj. według ostatnich
dostępnych danych GUS): 74 871
Powierzchnia: 744 km2
Podział administracyjny:………………………………………………………………………
W skład powiatu wchodzą:
•
•

gminy miejsko-wiejskie: Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie.
gminy wiejskie: Izbicko, Jemielnica.

Rysunek 1 Mapa Powiatu Strzeleckiego
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Sytuacja demograficzna :
Tabela 1 Ludności wg wieku i płci
Wiek
0-4
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 i więcej
70-74
75-79
80-84
85 i więcej
Ogółem

Ludności wg wieku i płci
Kobiety
Mężczyźni
1694
1782
1431
1637
1719
1735
2037
2085
2859
2887
3116
3136
2844
2936
2713
2776
2653
2639
2818
2925
2821
2884
2543
2401
2193
1777
5225
3260
1235
967
1673
1078
1318
779
999
436
38363
36508

Ogółem
3476
3068
3454
4122
5746
6252
5780
5489
5292
5743
5705
4944
3970
8485
2202
2751
2097
1435
74871

Tabela 2 Ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Wiek
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
w wieku poprodukcyjnym
9961
5037
14998
w wieku produkcyjnym
22557
25425
47982
w wieku przedprodukcyjnym
5845
6046
11891
Ogółem
38363
36508
74871
Tabela 3 Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności
Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności
Etykieta
przyrost naturalny na 1000 ludności
urodzenia żywe na 1000 ludności
zgony na 1000 ludności

Wartość
-1,64
9,12
10,76
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Tabela 4 Bezrobocie wg płci

Wartość

Kobiety
765

Bezrobocie wg płci
Mężczyźni
508

Ogółem
1273

Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2018 i 2017 r.:
Tabela 5 Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2018 i 2017 r.
Wykonanie

w 2017 r.

w 2018 r.

2
73 692 931

3
82 067 550

4
8 374 619

5
111,4

68 829 908
876 082

71 740 884
1 345 217

2 910 976
469 135

104,2
153,5

4 863 023
1 819 358

10 326 666
341 334

5 463 643
-1 478 024

212,4
18,8

Wydatki ogółem budżetu powiatu

73 397 446

85 605 389

12 207 943

116,6

z tego:
a) bieżące

62 667 421

66 972 590

4 305 169

106,9

368 670

1 091 770

723 100

296,1

10 730 025

18 632 799

7 902 774

173,7

2 553 736

1 549 706

-1 004 030

60,7

Wyszczególnienie

Lp.

0
I.

1
Dochody ogółem budżetu powiatu
z tego:
a) bieżące
- w tym: dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację Projektów
finansowanych z udziałem środków UE i
innych
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych
niepodlegających
zwrotowi
b) majątkowe
- w tym: dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację Projektów
finansowanych z udziałem środków UE i
innych
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych
niepodlegających
zwrotowi

II.

Dynamika w %
2018
2017
(poz. 3 : poz. 2)

RÓŻNICA
(poz. 3 - poz. 2)

- w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań
powiatu
b) majątkowe
- w tym: wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań
powiatu
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DEFICYT (-), NADWYŻKA
BUDŻETU (poz. I - poz. II)
RELACJA
z
art..242
(poz. I a – poz .II a)
Finansowanie (poz. III - poz. IV)

(+)

+295 485

-3 537 839

-3 833 324

-1197,3

upf

6 162 487

4 768 294

-1 394 193

77,4

2 003 542

7 983 372

5 979 830

398,5

Przychody ogółem
z tego:
- ze sprzedaży obligacji wyemitowanych
przez Powiat na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań finansowych
oraz finansowanie
planowanego
deficytu budżetu Powiatu
- wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6
- z kredytu długoterminowego na
sfinansowanie WW do Projektów
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
w tym finansowanych z ww. środków
w co najmniej 60% - 1.405.775 zł

4 439 256

10 504 801

6 065 545

236,6

2 000 000

6 800 000

4 800 000

340,0

2 439 256

2 299 026

-140 230

94,3

0

1 405 775

1 405 775

-

IV.

Rozchody ogółem
- spłaty otrzymanych kredytów, wykup
obligacji

2 435 714
2 435 714

2 521 429
2 521 429

85 715
85 715

103,5
103,5

V.

Z dochodów (poz. I) przeznacza się na:
73 397 446

82 067 550

8 670 104

111,8

295 485

0

-295 485

0,0

0

3 537 839

3 537 839

-

2 140 229

2 521 429

381 200

117,8

0

3 537 839

3 537 839

-

0

2 299 026

2 299 026

-

III.

a) sfinansowanie wydatków
b) spłatę rat kredytów
VI.

Wydatki pozostające do sfinansowania
(poz. II - poz. Va)

VII
.

Z przychodów (poz. III) przeznacza się
na:
a) spłatę rat zaciągniętych w latach
ubiegłych kredytów, wykup obligacji
wyemitowanych w latach ubiegłych
b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu
- z wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6
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z
kredytu
długoterminowego
na sfinansowanie WW do Projektów
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
w
tym
finansowanych
z ww. środków w co najmniej 60% 1.405.775 zł

0

1 238 813

1 238 813

-

VII
I.

Wolne środki (poz. I + poz. III) - (poz. II
+ poz. IV)

2 299 027

4 445 533

2 146 506

193,4

IX.

Kwota długu na koniec roku

9 571 429

15 255 775

5 684 346

159,4

- wskaźnik długu (poz. IX: poz. I - stan
na 31.12.)
- wskaźnik spłaty z art. 243

12,99%

18,59%

+5,60

-

3,65%

3,38%

-0,27

-

- dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg
planu w roku poprzedzającym)

5,74%

6,98%

+1,24

-

- dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg
wykonania w roku poprzedzającym)
różnica 1 zł z "zaokrągleń"

6,82%

7,69%

+0,87

-

*

Strona 35 z 105

III.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu

3.1.

Lp.

1.

2.

3.

Uchwały dotyczące trybu działania Rady Powiatu Strzeleckiego

Data
podjęcia
31.01.2018

28.02.2018

26.09.2018

Numer uchwały

Tematyka

XXXVIII/368/18

w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok
2018

XXXIX/373/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

XLV/433/18

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/362/17 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie:
uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

4.

26.09.2018

XLV/434/18

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

5.

26.09.2018

XLV/435/18

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego

6.

26.09.2018

XLV/440/18

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

7.

26.09.2018

XLV/441/18

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

8.

17.10.2018

XLVI/446/18

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego

9.

21.11.2018

I/1/18

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

10.

21.11.2018

I/2/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Strzeleckiego

11.

21.11.2018

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Strzeleckiego
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12.

21.11.2018

I/4/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Strzeleckiego

13.

21.11.2018

I/5/18

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Strzeleckiego

14.

21.11.2018

I/6/18

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Strzeleckiego

15.

21.11.2018

I/7/18

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

16.

21.11.2018

I/8/18

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

17.

21.11.2018

I/9/18

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego

18.

28.11.2018

II/11/18

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia
jej składu osobowego

19.

28.11.2018

II/12/18

w sprawie: powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
oraz określenia jej składu osobowego

20.

28.11.2018

II/13/18

w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu
działania Komisji Bezpieczeństwa

21.

28.11.2018

II/14/18

w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu
działania Komisji Budżetu

22.

28.11.2018

II/15/18

w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu
działania Komisji Edukacji

23.

28.11.2018

II/16/18

w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu
działania Komisji Gospodarczej

24.

28.11.2018

II/17/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

25.

28.11.2018

II/18/18

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji
2018 – 2023
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26.

28.11.2018

II/19/18

w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

27.

28.11.2018

II/20/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
wniosków i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji
2018 – 2023

II/21/18

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego
w kadencji 2018 – 2023

28.

28.11.2018

29.

28.11.2018

II/22/18

w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Skarg, wniosków
i petycji Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 –
2023

30.

28.11.2018

II/23/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji
2018 – 2023

31.

28.11.2018

II/24/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu
Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

32.

28.11.2018

II/25/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji
Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji 2018 – 2023

33.

28.11.2018

II/26/18

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej Rady Powiatu Strzeleckiego w kadencji
2018 – 2023

34.

28.11.2018

II/27/18

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów
obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej na rok 2019

35.

19.12.2018

III/30/18

w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady
Powiatu Strzeleckiego na rok 2019

36.

19.12.2018

III/31/18

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na rok 2019

37.

19.12.2018

III/32/18

w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok
2019

38.

19.12.2018

III/34/18

w sprawie: ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu
Strzeleckiego przysługują diety
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39.

19.12.2018

III/45/18

w sprawie wydelegowania radnych Rady Powiatu
Strzeleckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku w kadencji 2017-2020

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.2.

Lp.

Uchwały dotyczące budżetu Powiatu Strzeleckiego

Data
podjęcia

Numer uchwały

Tematyka

1.

31.01.2018

XXXVIII/370/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

2.

31.01.2018

XXXVIII/371/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

3.

28.02.2018

XXXIX/377/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

4.

28.02.2018

XXXIX/378/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

5.

28.03.2018

XL/384/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

6.

28.03.2018

XL/385/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

7.

25.04.2018

XLI/391/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

8.

25.04.2018

XLI/392/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

9.

25.04.2018

XLII/398/18

zmieniającej Uchwałę XXXIV/336/17 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w
razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

10.

30.05.2018

XLII/399/18

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
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11.

30.05.2018

XLII/400/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia
2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
rok 2017

12.

30.05.2018

XLII/401/18

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Strzeleckiego

13.

30.05.2018

XLII/402/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

14.

30.05.2018

XLII/403/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

15.

27.06.2018

XLIII/407/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

16.

27.06.2018

XLIII/408/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

17.

25.07.2018

XLIV/416/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

25.07.2018

XLIV/417/18

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu
Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

19.

25.07.2018

XLIV/418/18

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

20.

25.07.2018

XLIV/419/18

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

18.

21.

25.07.2018

XLIV/420/18

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do
Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia
rodzaju należności pieniężnych Powiatu Strzeleckiego,
którego dane są przekazywane do rejestru.

22.

25.07.2018

XLIV/421/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

23.

25.07.2018

XLIV/422/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018
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24.

25.07.2018

XLIV/423/18

w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu
Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków

25.

26.09.2018

XLV/424/18

w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu
Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy
o finansach publicznych

26.

26.09.2018

XLV/425/18

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2018
roku

27.

26.09.2018

XLV/437/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

28.

26.09.2018

XLV/438/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

29.

17.10.2018

XLVI/449/18

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

30.

17.10.2018

XLVI/450/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

31.

28.11.2018

II/28/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021

32.

28.11.2018

II/29/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

III/46/18

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu

33.

19.12.2018

34.

19.12.2018

III/47/18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia
ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym
2019

35.

19.12.2018

III/48/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2021
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36.

19.12.2018

III/49/18

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na rok 2018

37.

19.12.2018

III/50/18

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2019 -2022

38.

19.12.2018

III/51/18

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.3.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Data
podjęcia

31.01.2018

28.03.2018

25.07.2018

25.07.2018

Uchwały z zakresu działalności jednostek oświatowych

Numer uchwały

Tematyka

XXXVIII/369/18

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu
strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy
prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XL/382/18

w sprawie: ustalenia 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.

XLIV/413/18

Zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne
niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania

XLIV/414/18

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć oraz
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla
dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących
inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
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5.

17.10.2018

XLVI/444/18

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.4.
Lp.

1.

2.

Data
podjęcia
28.02.2018

28.02.2018

Uchwały z zakresu pomocy społecznej
Numer uchwały

Tematyka

XXXIX/374/18

w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018 – 2020 w Powiecie Strzeleckim

XXXIX/379/18

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat
Strzelecki, na które przeznacza się w 2018 roku środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich
finansowanie

3.

28.03.2018

XL/386/18

w sprawie: podniesienia wysokości wynagrodzenia dla
rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny
dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego

4.

25.04.2018

XLI/387/18

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Strzeleckim za rok 2017”

XLI/388/18

w sprawie: przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do realizacji
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII
Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu.

XLII/395/18

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2017
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą
Warsztat – Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich w Kopcu oraz oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2017r.

5.

6.

25.04.2018

30.05.2018
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7.

25.07.2018

XLIV/415/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie
określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na
który przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
wysokości środków na ich finansowanie

8.

26.09.2018

XLV/429/18

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2022

9.

26.09.2018

XLV/430/18

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025

XLV/432/18

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt
dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej

III/37/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie
określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na
które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
wysokości środków na ich finansowanie

10.

11.

26.09.2018

19.12.2018

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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3.5.
Uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego

Lp.

1.

Data
podjęcia
28.02.2018

Numer uchwały

Tematyka

XXXIX/375/18

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

2.

26.09.2018

XLV/431/18

zmieniającą Uchwałę Nr XXXXIX/375/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Strzeleckiego w 2018

3.

19.12.2018

III/36/18

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.6.

Lp.

Data
podjęcia

Uchwały intencjonalne

Numer uchwały

Tematyka

1.

28.02.2018

XXXIX/376/18

w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie
do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem
opolskim a innymi regionami Polski”

2.

25.04.2018

XLII/397/18

w sprawie wyrażenia opinii do podziału województwa
opolskiego na pięć okręgów

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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3.7.
Uchwały
dotyczące
działalności
Szpitala
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Data

Powiatowego

Numer uchwały

Tematyka

XXXVII/367/17

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/223/12 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej działającemu pod firmą ,, Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich”

31.01.2018

XXXVIII/372/18

w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą:
„Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich”

28.03.2018

XL/380/18

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich umowy dzierżawy gruntu

podjęcia

28.12.2017

30.05.2018

30.05.2018

27.06.2018

27.06.2018

XLII/393/18

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego za rok 2017 samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich

XLII/394/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim
jest Powiat za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia
2017r.

XLIII/405/18

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

XLIII/406/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/366/17 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
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XLIV/411/18

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat
Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego

XLIV/412/18

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

XLV/426/18

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za
pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla
którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki –
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich

XLVI/442/18

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

XLVI/443/18

zmieniająca Uchwałę Nr XV/142/15 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne
użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego zakładu
Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

XLVI/447/18

w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o
której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej

17.10.18r.

XLVI/448/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/406/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

15.

19.12.2018

III/38/18

w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej przy
Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich

16.

19.12.2018

III/39/18

w sprawie: zwołania pierwszego posiedzenia Rady
Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

25.07.2018

25.07.2018

25.07.2018

17.10.18r.

17.10.18r.

17.10.18r.
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17.

18.

19.

19.12.2018

19.12.2018

19.12.2018

III/40/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: ,,Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich”

III/52/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/448/18 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

III/53/18

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i
inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.8.

Lp.

1.

Data
podjęcia

28.03.2018

Uchwały dotyczące gospodarowania mieniem Powiatu Strzeleckiego

Numer uchwały

Tematyka

XL/381/18

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr
2

2.

25.04.2018

XLI/389/18

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością
gruntową

3.

27.06.2018

XLIII/404/18

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością
przesyłu

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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3.9.
Uchwały dotyczące udzielania pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego

Lp.

1.

2.

Data
podjęcia

28.03.2018

25.04.2018

Numer uchwały

Tematyka

XL/383/18

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego
pomocy finansowej dla Miasta Opola
( dotacja celowa – 20 000 zł na sfinansowanie zadań
w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
– Katedra Opolska)

XLI/390/18

w sprawie udzielenia Gminie Ujazd z budżetu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na realizację zadania pn.:„Rewitalizacja Placu 1 go Maja w
Ujeździe”

w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego
pomocy finansowej gminie Leśnica
3.
26.09.2018
XLV/439/18
(pomoc finansowa w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Europy dla
Leśnickich Marżonetek La Bela)
Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.10.

Lp.

1.

2.

Data
podjęcia

25.04.2018

26.09.2018

Uchwały dotyczące działalności Powiatowego Centrum Kultury

Numer uchwały

Tematyka

XLII/396/18

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji
kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki –
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

26.09.2018

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za
pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego
samorządowej instytucji, dla której Organizatorem jest
Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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3.11.
Uchwały związane z nawiązywaniem/ rozwiązywaniem stosunku
pracy
Lp.

Data
podjęcia

Numer uchwały

Tematyka
zmieniająca Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

1.

27.06.2018

XLIII/409/18

2.

27.06.2018

XLIII/410/18

zmieniająca Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

3.

21.11.2018

I/10/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu
Strzeleckiego

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

3.12.

Lp.

Data
podjęcia

Uchwały dotyczące wprowadzania polityk, programów, strategii

Numer uchwały

Tematyka

1.

26.09.2018

26.09.2018

w sprawie: ustalenia „Rocznego Programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2019”

2.

19.12.2018

III/41/18

w sprawie: przyjęcia sprawozdania za lata 2017-2018 z
realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Strzeleckiego na lata 2015 - 2018”

3.

19.12.2018

III/42/18

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019 – 2022”

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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3.13.

Lp.

Data
podjęcia

Uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego

Numer uchwały

Tematyka
w sprawie przyjęcia zadania publicznego

1.

26.09.2018

26.09.2018

(przyjęcie w 2018 r. od Wojewody Opolskiego zadania
publicznego w zakresie wykonania projektu
budowlano- wykonawczego dla zadania obejmującego
przebudowę różnej kategorii – Rozbudowa układu
komunikacyjnego ul. Kozielska, Dolińska i Mickiewicza w
m. Strzelce Opolskie)

2.

17.10.2018

XLVI/445/18

w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania
zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe
utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w
Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”

3.

19.12.2018

III/44/18

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu
administracji rządowej dotyczących przygotowania i
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.

Uchwały dotyczące udziału Powiatu Strzeleckiego w stowarzyszeniach,
związkach

3.14.

Lp.

Data
podjęcia

Numer uchwały

Tematyka

1.

19.12.2018

III/33/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/270/2002 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie
przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia
„Rodzina Katyńska”

2.

19.12.2018

III/35/18

w sprawie: desygnowania delegata Rady Powiatu
Strzeleckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane.
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IV.
4.1.

Wykonanie strategii
Strategia Powiatu Strzeleckiego

Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia

Podstawowe założenia

Strategia Powiatu Strzeleckiego
Uchwała Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 29 października 2014 roku.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego* jest najważniejszym
dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu na
najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów
strategicznych, operacyjnych, zadań strategicznych i ewentualnie
projektów, których realizacja w określonym horyzoncie
czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.
Najważniejsze elementy Strategii (m.in. misja, wizja, mocne
i słabe strony, a także cele i zadania strategiczne) zostały
opracowane w ramach trzech spotkań strategicznych,
zorganizowanych w maju i wrześniu 2014r. W warsztatach
uczestniczyli
przedstawiciele
lokalnych
organizacji
pozarządowych, pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu,
naczelnicy wydziałów tutejszego starostwa, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego, a także przedstawiciele
służb zespolonych oraz opiekunowie projektu z firmy Grupa Ergo.
Przy konstruowaniu Strategii uwzględniono również opinie
mieszkańców powiatu
strzeleckiego zebrane podczas
przeprowadzonego badania ankietowego. Wszystkie cząstkowe
elementy Strategii zostały ujednolicone, zebrane w całość.
Decyzją Zarządu Powiatu Strzeleckiego projekt dokumentu został
przekazany do konsultacji społecznych. Informację o możliwości
składania uwag do projektu dokumentu można było składać
w terminie 11.09 – 02.10.2014 za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl, listownie
na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, a także w ramach spotkania konsultacyjnego w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz
ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych
w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i
wolontariacie
(Dz.
U.
z
2014
poz.
1118).
Dokument Strategii został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/487/14
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku.
Mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej powiatu
strzeleckiego, sformułowano wizję obszaru w sposób następujący:
Powiat strzelecki w 2020 r. jest obszarem dynamicznego rozwoju
opartego na współpracy wszystkich partnerów publicznych,
społecznych i gospodarczych. Potencjał powiatu sprawia, że jest
to miejsce zapewniające mieszkańcom wysoką jakość życia,
przedsiębiorcom – atrakcyjne warunki prowadzenia
działalności, a turystom – bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.
A także sformułowano misję regionu w sposób następujący:
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Powiat strzelecki
funkcjonowania.
Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2018 r.
Najważniejsze działania
podejmowane w roku
2018 r.
*„Strategia
na stronie
za 2018 r.

miejscem

atrakcyjnym

do

życia

i

Opis znajduje się w Rocznej ocenie realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” za rok 2018**

Opis znajduje się w Rocznej ocenie realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” za rok 2018

Rozwoju
Powiatu
Strzeleckiego
na
lata
2014-2020”
BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie

jest
Powiatu

umieszczona
Strzeleckiego

**„Roczna ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” została przyjęta
na sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 27.03.2019 r. i jest umieszczona na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego
w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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V.
5.1.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk,
programów i strategii dotyczących tych zadań.
Edukacja publiczna

Nazwa zadania

Edukacja publiczna.
Nie opracowano odrębnej strategii w zakresie edukacji
publicznej. Zadania w tym zakresie zostały ujęte w Strategii
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020* przyjętej
Uchwałą Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
29 października 2019 roku.
Stan realizacji działań w zakresie edukacji publicznej:
• Działanie nr 1.1.1. Wdrażanie niskoemisyjnych
i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności
publicznej projekt „Przebudowa systemu grzewczego wraz
z wymianą instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia
dachowego i dociepleniem podłóg CKZiU w Strzelcach
Opolskich” został przesunięty na rok 2020,
• Działanie
1.1.5.
Termomodernizacja
budynków
Czy dla zadania została
użyteczności publicznej projekt „Wymiana instalacji
opracowana polityka/
centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach
strategia/program?
Opolskich” został przesunięty na rok 2020,
Jeżeli tak, wskazać
• Działanie 1.3.1. Poprawa dostępności jakości szkolnictwa
nazwę/datę/tryb przyjęcia
zawodowego realizowano następujące projekty:
danego dokumentu oraz
- „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach” – celem projektu jest zapewnienie
jego podstawowe
lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez
założenia i stan realizacji
wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury
na koniec 2018 r. Jeżeli
edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich; w ramach
nie, wskazać czy w
projektu stworzono i doposażono pracownię mechaniki
innym dokumencie
ogólnej, pracownię spawalni, pracownię obróbki plastycznej,
powiatu o takim
pracownię mechaniki, ślusarni, pracownię obrabiarek
charakterze są
konwencjonalnych, pracownię CNC, pracownię elektroniki,
pracownię hotelarstwa oraz pracownię turystyczną; ponadto
odniesienia do realizacji
zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych
zadania z danego obszaru
np.: frezerki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne,
i wskazać stan realizacji
oscyloskopy,
stanowiska
komputerowe,
programy
na koniec 2018 r.
komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, ladę recepcyjną,
zestawy narzędzi do prac elektrycznych. – całkowity koszt
zadania 2.213.940,98, z tego budżet Powiatu Strzeleckiego
329.227,27 zł (14,87%), środki z UE, EFRR – 1.884.713,71
zł (85,13%). Projekt systemowy w dalszej realizacji.
- „Zawodowi Zawodowcy” – projekt odpowiada
na zdiagnozowane potrzeby i problemy, z którymi borykają
się uczniowie szkół zawodowych z terenu Powiatu
Strzeleckiego, a jego celem jest wzrost atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego poprzez uzyskanie przez uczniów
biorących udział w projekcie kwalifikacji deficytowych na
rynku pracy oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej
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nauki zawodu – całkowita wartość projektu 1.794.633,00 zł,
z tego budżet Powiatu Strzeleckiego 179.464,00 zł,
dofinansowanie ze środków UE 1.615.169,00 zł. Projekt
w trakcie realizacji.
• Działanie 1.3.2. Poprawa stanu technicznego obiektów
szkół i placówek oświatowych – w ramach działania
zrealizowano zadanie mające na celu poprawę standardu
i bezpieczeństwa uczniów oraz poprawę stanu technicznego
i estetyki jednostek oświatowych, m.in. remont korytarza
na parterze budynku w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Górze św. Anny (12.000,00 zł), a także
realizowany jest wspomniany wyżej projekt „Wsparcie
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu
branżach”. Ponadto wykonano system sygnalizacji pożaru
w
budynku
dydaktycznym
w
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich (68.634,00 zł)
oraz zakupiono i zamontowano nową rozdzielnię
elektryczną oraz instalację elektryczną w sali komputerowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
(12.000,00 zł).
• Działanie 1.3.4. Doposażenie placówek edukacyjnych
w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – w ramach
zadania zakupiono szafki szkolne dla uczniów CKZiU
w Strzelcach Opolskich (50.000,00 zł), wyposażono
pracownię
informatyczną
w
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem (82.500,00 zł).
Ponadto w to działanie wpisuje się również wspomniany
wyżej projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach”. Dodatkowo w ramach
realizowanego projektu „Wiem więcej mogę więcej”,
którego celem jest uzyskanie nowych kompetencji
kluczowych
i
umiejętności
praktycznych
oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania na metodę
eksperymentu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Strzeleckiego zakupiono również część
pomocy dydaktycznych – łączna wartość projektu
1.637.616,00 zł., z tego budżet powiatu Strzeleckiego
81.880,80 zł, dofinansowanie ze środków UE 1.555.735,20
zł (projekt w trakcie realizacji). Ponadto w ramach tego
działania realizowany jest również projekt „Nauka dla nas
w sam raz”, którego celem jest zniwelowanie przeszkód
wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z terenu Powiatu Strzeleckiego- całkowita wartość projektu
550.600,00 zł, z tego budżet Powiatu Strzeleckiego
27.530,00 zł, dofinansowanie 523.070,00 zł (projekt
w trakcie realizacji). W to działanie wpisuje się także
omawiany wcześniej projekt „Zawodowi zawodowcy”.
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Działanie 1.3.5. Rozwój technik cyfrowych w procesie
edukacji – kontynuacja kształcenia na odległość w ramach
KKZ, przeprowadzono elektroniczną rekrutacje do szkół
ponadgimnazjalnych,
zakupiono
licencje
na oprogramowanie SIGMA i Finanse oraz wyposażono
pracownię informatyczną w ZSP w Zawadzkiem.
Działanie 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.
Działanie 2.2.3. Upowszechnianie i wdrażanie modelu
kształcenia ustawicznego - kontynuacja działalności
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz KKZ
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich.
Działania 2.3.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej
do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy to realizacja
innowacji pedagogicznych tzw. Klas mundurowych:
współpraca z Policją, X Brygadą Logistyczną i Zakładem
Karnym oraz PSP. Kontynuacja klas 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 oraz
algorytmika - budowanie algorytmów i badanie ich struktur
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich. Ponadto w działalnie wpisują się następujące
projekty:
− Projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku
Pracy 2” - pozyskanie sprzętu dydaktycznego 79 990,92 zł,
− „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach” – wcześniej wspomniany,
− „Wiem więcej mogę więcej” – wcześniej wspomniany,
− „Zawodowi Zawodowcy” – wcześniej wspomniany.
Działanie 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 –
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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.
Działanie 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”.
Działanie 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.
Działanie 2.3.5. Rozwój nowoczesnych kierunków
kształcenia tu realizowane są 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”.
Działanie 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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Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Działanie 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.

Stan na dzień 30.09.2018 r.:
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Kadłubie:
a. liczba uczniów – 28
b. liczba oddziałów – 10
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 18/16,53
d. budżet na 2018 r. – 1 796 087,14 zł
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem:
a. liczba uczniów – 16
b. liczba oddziałów – 6
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 14/12,21
d. budżet na 2018 r. – 1 122 648,60 zł
3. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy:
a. budżet na 2018 r. – 6 705 076,56 zł
1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:
a. liczba uczniów – 47
b. liczba oddziałów – 9
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 28/25,11
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy:
a. liczba uczniów – 28
b. liczba oddziałów – 3
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 30/25,72
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich:
a. liczba uczniów – 403
b. liczba oddziałów – 16
c. liczba nauczycieli/etatów – 45/40,78
d. budżet na 2018 r. – 4 278 305,71 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem:
a. liczba uczniów – 181
b. liczba oddziałów – 9
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 23/19,26
d. budżet na 2018 r. – 2 280 656,80 zł
6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich:
a. liczba słuchaczy – 1101
b. liczba oddziałów – 40
c. liczba nauczycieli/liczba etatów – 79/72,13
d. budżet na 2018 r. – 7 820 435,48 zł

Strona 58 z 105

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich:
a. liczba nauczycieli/liczba etatów – 14/13,5
b. budżet na 2018 r. – 1 072 372,44 zł
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny:
a. liczba nauczycieli/liczba etatów – 2/0,34
b. budżet na 2018 r. – 272 372,25 zł
Powiat Strzelecki w roku szkolnym 2017/2018, realizując
zadania powiatu, prowadził 8 jednostek organizacyjnych,
w skład których wchodziły różnego rodzaju typy szkół
i placówek, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki
nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające
stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach
ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów
szkolnych oraz doposażenie szkół i placówek w pomoce
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych. We wszystkich jednostkach organizacyjnych
zapewniona jest obsługa administracyjna i finansowa. Powiat
Strzelecki jako organ prowadzący dla 8 jednostek oświatowych
w wg stanu na dzień 30 września 2018 roku zapewnia proces
kształcenia 1746 uczniom i słuchaczom w różnym wieku
i na różnych etapach kształcenia. Realizując ww. zadania Powiat
Strzelecki prowadzi:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich, w ramach którego funkcjonują:
• Branżowa Szkoła I stopnia, w której prowadzone są klasy
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego,
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
• Technikum.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
w ramach którego funkcjonują:
• Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I,
• Technikum,
• Branżowa Szkoła I stopnia, w której prowadzone
są oddziały dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich,
w ramach którego działają:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Broniewskiego,
• Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne.
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie, w ramach którego działają:
• Szkoła Podstawowa Specjalna im. s. Zofii Moroz przy
Domu Pomocy Społecznej,
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Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym im. s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy
Społecznej,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. s. Zofii
Moroz przy Domu Pomocy Społecznej.
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, w ramach którego działają:
• Szkoła Podstawowa Specjalna przy
Domu Pomocy
Społecznej,
• Gimnazjum Specjalne przy Domu Pomocy Społecznej,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Domu
Pomocy Społecznej.
6. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, w ramach
którego funkcjonują:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
Konopnickiej w Leśnicy:
− Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1,
− Gimnazjum Specjalne
Nr 1 dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym,
− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 1, w której
prowadzone są klasy dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1,
− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy:
− Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, w której
prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum
Specjalnego Nr 2,
− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 2, w której
prowadzone są klasy dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich.
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny.
Ponadto Powiat Strzelecki udzielał dotacji następującym
szkołom niepublicznym:
1. Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach
Opolskich, w której prowadzone są klasy Niepublicznego
Gimnazjum Specjalnego.
2. Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy w Strzelcach Opolskich.
3. Technikum Samochodowemu w Strzelcach Opolskich.
4. Strzeleckiemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych
w Strzelcach Opolskich.
5. Policealnej Szkole Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych w
Strzelcach Opolskich.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli

1. Modernizacja dachu budynku głównego szkoły – Centrum
Kształcenia zawodowego i ustawicznego w Strzelcach
Opolskich – zrealizowano – koszt. 116.000,00 zł.
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dotyczy) w roku
sprawozdawczym

2. Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem – zrealizowano –
koszt. 5.000,00 zł.
3. Wykonanie – zakup systemu sygnalizacji pożarowej w
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich (bez łącznika i Sali gimnastycznej) oraz
wyposażenie obiektu w dodatkową ilość podręcznego
sprzętu gaśniczego – zrealizowano – koszt 68.834,00 zł.
4. Zakup zestawów komputerowych (stacji roboczych oraz
serwerów
sieciowych)
w
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem – zrealizowano – koszt
74.740,00 zł.
5. Wykonanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni
komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zawadzkiem – zrealizowano – koszt 7.760,00 zł.

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.2.

Promocja i ochrona zdrowia

Nazwa zadania
1)

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r.
2)

1)

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
2)

1)
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Promocja i ochrona zdrowia
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018 – 2022* przyjęty
Uchwałą Nr XLV/429/18 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2020.
Cele programu:……………………………………….
upowszechnienie
środowiskowego
modelu
psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
- upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy
i oparcia społecznego,
- aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
- udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Akcja Zdrowotno-Profilaktyczna pn. „Biała Sobota”
Celem przedsięwzięcia było wsparcie mieszkańców
Powiatu Strzeleckiego w dostępie do specjalistów m.in.
z
zakresu
kardiologii,
endokrynologii,
urologii, dermatologii, reumatologii, ortopedii.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 – 2022
zrealizował: Wydział Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich.
Akcja Zdrowotno-Profilaktyczna pn. „Biała Sobota”
został zrealizowany przez: Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
W roku 2018 opublikowano „Przewodnik informujący
o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Strzeleckim”.
W Przewodniku ujęto podmioty działające na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi, podano ich dane
teleadresowe i godziny pracy oraz zakres realizowanych
form wsparcia. Przyznawano dofinansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla osób posiadających orzeczony
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stopień
niepełnosprawności,
w
tym
osobom
z zaburzeniami psychicznymi, m.in. na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego czy wyjazd na turnus rehabilitacyjny.
Ponadto osobom potrzebującym udzielano pomocy m.in.
w
Powiatowym
Zespole
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności poprzez wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
poprzez
aktywizację
osób
chcących
znaleźć
zatrudnienie, w placówkach edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie czy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Opolskich.
2) 27 października 2018 r. miała miejsce 5 edycja Akcji
Zdrowotno – Profilaktycznej pn. „Biała Sobota”,
podczas której udzielono 295 konsultacji lekarskich
u następujących specjalistów: kardiolog – 90,
endokrynolog – 80, reumatolog – 20, ortopeda – 20,
urolog – 55, dermatolog – 30. Rejestracja do specjalistów
miała miejsce 9 października 2018 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Dla
każdego specjalisty przypisany był adekwatny pakiet
badań, które wykonywane były w Szpitalu Powiatowym
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
w wybranym terminie od 15 do 26 października 2018 r.
Ponadto w ramach akcji 13 października 2018 r.
dr n. m. Janusz Prokopczuk Ordynator IV Oddziału
Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii
Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca poprowadził
prelekcję dotyczącą Profilaktyki pierwotnej i wtórnej
zawału serca.
*Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 – 2022 jest umieszczony na
stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.3.

Pomoc społeczna

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Pomoc społeczna.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych* przyjęta
Uchwałą Nr XLV/430/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26
września 2018 roku
w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu
Strzeleckiego na lata 2018-2025.
Cele strategiczne ujęte w Strategii
• Poprawa
jakości
życia
osób
niepełnosprawnych
i długotrwale chorych oraz osób w podeszłym wieku;
• Efektywna polityka rynku pracy;
• Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób
dotkniętych przemocą w rodzinie;
• Budowa sytemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz
organizowanie wsparcia dla osób usamodzielnianych;
• Podnoszenie jakości usług świadczonych przez instytucje
pomocy i integracji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Op.
Realizacja działań przewidzianych w celach operacyjnych
Strategii odbywać się będzie w ramach kompetencji
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
powiatu.
Osiągnięcia wskaźników realizacji działań, o których mowa
w niniejszym dokumencie, będą corocznie ujmowane
w sprawozdaniu z realizacji strategii. Starosta w drodze
Zarządzenia powołał Zespół ds. monitoringu i ewaluacji
Strategii. Od roku 2019 Zespół zbierać się będzie przynajmniej
raz w roku w celu oceny poziomu wdrożenia poszczególnych
celów i kierunków działań zawartych w niniejszym dokumencie.

*Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych umieszczona jest na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego
w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 rok
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5.4.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
1.Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20182020 w
Powiecie Strzeleckim* podjęty Uchwałą
Nr XXXIX/374/18 z dnia 28 lutego 2018r. przez Radę Powiatu
Strzeleckiego.
Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie
i realizacja trzyletnich powiatowych programów dotyczących
rozwoju pieczy zastępczej. Niniejszy Program stanowi zbiór
integralnych działań powiatu w zakresie szeroko rozumianej
pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej na
okres trzech najbliższych lat. Służy usystematyzowaniu
i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu
prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w
Czy dla zadania została Powiecie Strzeleckim w latach 2018 - 2020. Celem głównym
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
opracowana polityka/
2018-2020 jest stworzenie warunków do skutecznego rozwoju
strategia/program?
rodzinnej pieczy zastępczej, które umożliwią objęcie opieką
Jeżeli tak, wskazać
dzieci znajdujących się poza rodziną biologiczną oraz zapewnią
nazwę/datę/tryb przyjęcia wsparcie
pełnoletnim
wychowankom
rodzinnej
danego dokumentu oraz i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rozwój pieczy zastępczej
będzie polegał na:
jego podstawowe
założenia i stan realizacji 1) zapewnieniu dzieciom stabilnego środowiska opiekuńczego
i wychowawczego,
na koniec 2018 r. Jeżeli
2) wspieraniu już istniejących rodzin zastępczych,
nie, wskazać czy w
3) podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny
innym dokumencie
biologicznej,
powiatu o takim
4) podejmowaniu działań zmierzających do kwalifikacji dziecka
do przysposobienia,
charakterze są
odniesienia do realizacji 5) wspieraniu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
zadania z danego obszaru i osób usamodzielniających się,
6) pozyskiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
i wskazać stan realizacji
zastępczej,
na koniec 2018 r.
7) planowaniu i ustalaniu corocznego limitu rodzin zastępczych
zawodowych.
Nazwa zadania

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich w 2018 r. przystąpiło do realizacji rządowego
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
,,Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej –
na rok 2018’’.
3.W roku 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich podpisało umowę o partnerstwie
na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach
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Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII –
Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Umowa partnerska nr. RPOP.08.01.0016-0024/17. W ramach projektu PCPR zorganizowało
i zorganizuje szereg imprez dla dzieci przebywających w pieczy
i ich rodzin zastępczych na przestrzeni lat 2018 – 2020. Kwota
ogółem pozyskana z projektu: 140.017,50 zł w tym środki UE
121.815,23 zł, wkład krajowy 18.202,27 zł.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

1. Informacja o Realizacji Programu na koniec roku 2018r. :
1) Program, zawiera m.in. coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych. Planowany limit rodzin zastępczych zakłada
wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych w 2018r.
o 3 rodziny (2 rodziny zastępcze zawodowe + 1 pogotowie)
– Ostatecznie liczba rodzin zastępczych zwiększyła się
o 2 rodziny zawodowe, z którymi została podpisana umowa,
natomiast istniejąca rodzina zawodowa przekształciła się
w pogotowie rodzinne.
2) Rodzaje rodzin zastępczych i ilość dzieci przebywających
w całym roku 2018:
a) Ilość rodzin zastępczych spokrewnionych: 44, ilość
dzieci: 53.
b) Ilość rodzin zastępczych niezawodowych: 19, ilość
dzieci: 28.
c) Ilość rodzin zastępczych zawodowych: 7, ilość dzieci:
28.
d) Ilość rodzin zastępczych zawodowych pełniących
funkcję pogotowia : 2, ilość dzieci: 6.
e) Ilość rodzin zastępczych zawodowych pełniących
funkcję rodziny specjalistycznej : 1, ilość dzieci: 4.
f) Rodzinny Dom Dziecka: 1, ilość dzieci: 10.
Ogółem ilość rodzin: 74, ilość dzieci: 129.
3) W lutym 2018 roku, w ramach promocji rodzicielstwa
zastępczego i pomocy rodzinom w nawiązaniu wzajemnego
kontaktu zorganizowany został kolejny Bal Karnawałowy,
który odbył się w sali Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich. W omawianej imprezie udział wzięło
61 osób, w tym: 36 dzieci oraz 25 opiekunów, a także
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
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4) W ramach współpracy z innymi jednostkami na terenie
województwa opolskiego w 2018 roku dzieci i młodzież
z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego miały
okazję brać bezpłatny udział w wielu ciekawych obozach,
koloniach i warsztatach:
• Obóz językowy w Zakopanem organizowany przez
OCDL w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” –
styczeń 2018 – 4 uczestników.
• Wakacyjny wyjazd do Brennej (tygodniowy)
organizowany przez Fundację „Bądź dobroczyńcą”
w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się
wspina”9
rodzin
zastępczych
i dzieci w nich przebywających.
• Kolonie w Julinku k. Warszawy (tygodniowy)
organizowane przez Fundację Muszkieterów w ramach
akcji „Wakacje z Muszkieterami” – 4 uczestników.
• Kolonie w Jastrzębiej Górze (10 dni) organizowane
przez ROPS w Opolu w ramach projektu „Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja” – 9 uczestników.
• Szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu
Strzeleckiego (3 szkolenia) organizowane przez ROPS
w Opolu w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
– II edycja” – 22 osoby tworzące rodziny zastępcze.
• Doradztwo zawodowe dla młodzieży i pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych oraz darmowe kursy
na prawo jazdy, kursy zawodowe i kursy nadające
uprawnienia zawodowe organizowane przez OCDL w
ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie
rodzin
przeżywających
problemy
opiekuńczo
- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
– II edycja” – 4 uczestników.
• Spotkania z psychologiem i pedagogiem organizowane
przez Fundację „Bądź dobroczyńcą” w ramach projektu
„Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina” – 9 rodzin
zastępczych.
5) PCPR w roku 2018 prowadziło kampanię informacyjną
mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz
naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
poprzez rozprowadzanie ulotek na terenie Powiatu
Strzeleckiego tj. m.in. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Wawrzyńca
w
Strzelcach
Opolskich,
Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny w Piotrówce oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
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Tutejszy PCPR prowadzi również kampanię informacyjną
poprzez umieszczenie informacji w mediach lokalnych m.in.
w dwutygodniku Powiat Strzelecki oraz
na stronie
internetowej naszej jednostki. Ponadto na budynku siedziby
PCPR tj. przy ul. Bolesława Chrobrego 5 jest umieszczony
kolorowy baner zachęcający do podjęcia funkcji rodziny
zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
uczestniczyli po raz kolejny w Targach Pracy organizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
promując rodzicielstwo zastępcze. W roku 2018 Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, po raz
pierwszy, zamieściło spot reklamowy na antenie radia Park,
które współfinansowało to przedsięwzięcie. Po emisji spotu
kilka osób skontaktowało się z placówką telefonicznie w celu
uzyskania szczegółowych informacji
o rodzicielstwie
zastępczym, ostatecznie nikt nie zgłosił się osobiście do naszej
jednostki.
2. W ramach programu PCPR pozyskało dotację w kwocie
53.567,00 zł. na pokrycie kosztów wynagrodzenia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych
w
Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Strzelcach Opolskich, w ramach 3,5 etatu.
3. W 2018 roku zrealizowano dwie imprezy w ramach projektu.
Pierwsze zrealizowane zadanie to Święto Rodzin Zastępczych,
w ramach którego rodziny zastępcze z terenu Powiatu
Strzeleckiego spędziły dzień w Wesołym Miasteczku
„Legendia” w Chorzowie, w czerwcu 2018 roku. W wyjeździe
uczestniczyło 120 osób. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli
zapewniony transport na trasie Strzelce Opolskie – Chorzów Strzelce Opolskie, wstęp do parku rozrywki, obiad oraz deser.
Wszyscy zostali też objęci ubezpieczeniem NNW. Koszty
ogółem wyniosły 11.370,00 zł.
Pod koniec września 2018 roku rodziny zastępcze zawodowe
i niezawodowe z terenu Powiatu Strzeleckiego uczestniczyły
w wycieczce do Pokrzywnej. Dwudniowy wyjazd miał za
zadanie zaktywizować i zintegrować uczestników. Rodziny
korzystały z kina 7D, parku trampolin, parku linowego, basenu
w ośrodku "Chrobry", zwiedzały jaskinię oraz Park Rozrywki
i Edukacji "ROSENAU - zaginione miasto”. W wycieczce udział
wzięły 72 osoby. Wszystkie obecne podczas wyjazdu osoby
zakwaterowane były w Ośrodku "Chrobry" w Pokrzywnej gdzie
również miały zapewnione wyżywienie. Organizator zapewnił
uczestnikom transport autokarami. Wszyscy uczestnicy
wycieczki objęci byli ubezpieczeniem NNW. Koszty ogółem
wyniosły: 22.120,00 zł.
W 2018 roku siedmiu wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej przystąpiło do udziału w projekcie pt. „Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
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opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”
realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020
„Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”
przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu. W ramach projektu
ww. uczestnicy mogą skorzystać ze spotkań z doradcą
zawodowym. Na podstawie powyższych spotkań tworzone są
indywidualne plany działań. Kolejnym etapem projektu są
różne formy wsparcia w postaci kursów i szkoleń, które będą
realizowane w 2019 roku m.in. kurs prawa jazdy, kurs
kosmetyczny, kurs stylizacji paznokci, kurs wózków
widłowych i kurs języka angielskiego.

* Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Strzeleckim umieszczony jest
na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018.
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5.5.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

„Powiatowy
Program
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016 –2020”* przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego
Nr XVI/158/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
Celem głównym „Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016 –2020” jest zwiększenie skuteczności
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenie zjawiska przemocy w Powiecie Strzeleckim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich, ośrodki pomocy społecznej, Gminne Zespoły
Interdyscyplinarne, Komenda Powiatowa Policji.
Celami szczegółowymi Programu są:
1. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
W celu realizacji ww. Programu opracowane i przyjęte
zostały również:
„Powiatowy program profilaktyczny mający na celu
udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w
stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie na lata 2017-2020”* przyjęty Uchwałą Rady
Powiatu Strzeleckiego Nr XXX/292/17 z dnia 26 kwietnia
2017r.
W
realizacji
zadań
Programu
profilaktycznego
zaangażowane
są
placówki
oświatowe,
Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzelcach Op. oraz PCPR.
Uczestnikami Programu są uczniowie szkół, rodzice, rodziny
zastępcze, rodziny biologiczne, kadra pedagogiczna.
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz
wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
a) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
bezpiecznego, czasowego schronienia, w całodobowych
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ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji
kryzysowej - na podstawie zawartych porozumień
z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia w Opolu
prowadzącą Dom Matki i Dziecka w Opolu oraz
ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej ,,BARKA”
w Strzelcach Op.
W roku sprawozdawczym PCPR umieścił interwencyjnie
1 kobietę z 2 małoletnich dzieci w Domu Matki i Dziecka
w Opolu. Powiat Strzelecki nie ponosił kosztów pobytu
ww., finansowany był on w całości ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości.
b) Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom
w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Umieszczenia interwencyjne – założenie
1 Niebieskiej Karty.
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.
a) „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na
lata 2017- 2020”* przyjęty Uchwałą Rady Powiatu
Strzeleckiego Nr XXVIII/274/17 z dnia 22 lutego 2017r.
Środki przeznaczone na realizację programu zapewnia budżet
państwa. W roku 2018 Wojewoda Opolski przyznał
Powiatowi Strzeleckiemu na ten cel kwotę 17.799,60 zł.
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie zrealizowany przy współpracy z Centrum Zdrowia
Psychicznego i Seksuologii „SENSO” Bogumiła Konieczna,
Opole. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę
17.000,00 zł. W roku 2018 w Programie uczestniczyło 20
osób.
b) Badanie
skuteczności
programów
edukacyjnych
kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie
poprzez monitorowanie ich zachowań przez okres do 3 lat
po ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego.
Monitoring efektów programu korekcyjno- edukacyjnego
dla sprawców przemocy w 2018r. przeprowadzono wśród
uczestników biorących udział w roku 2015, 2016 oraz 2017,
łącznie 70 osób.
4.
Podnoszenie jakości pracy osób zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu podniesienia
jakości i dostępności świadczonych usług.
W roku 2018 PCPR we współpracy ze Stowarzyszeniem
QUISISANA w Opolu zorganizował cykl 4 szkoleń
o charakterze edukacyjno-warsztatowym z zakresu praw,
sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem
i zapobieganiu przestępczości. W szkoleniach uczestniczyli
pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Policjanci oraz
przedstawiciele szkół, łącznie 27 osób.
*Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 –2020”,

Powiatowy program

profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020 oraz Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2017- 2020” znajdują się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r
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5.6.

Wspieranie osób niepełnosprawnych

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Powiatowy
Program
Działań
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020* przyjęty Uchwałą
Nr….XVI/159/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27
stycznia 2016 roku.
Określa cele oraz zadania, które będą realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych w celu zapewnienia im godnego i aktywnego
życia. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do
aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym,
społecznym,
kulturalnym,
sportowym,
rekreacyjnym,
turystycznym oraz do poszerzania świadomości osób
niepełnosprawnych o ich prawach i uprawnieniach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych sporządzana jest roczna informacja
z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych za rok 2018, którą opiniuje Społeczna Rada
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a następnie przekazywana
jest do Wojewody Opolskiego.
Zrealizowano zadania, które wpłynęły na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych, poprawę stanu zdrowia oraz
polepszenie komfortu osób niepełnosprawnych poprzez m. in.:
I. Rehabilitację społeczną:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla 63 osób
na kwotę 57.132,00 zł,
2) dofinansowanie wyjazdów rekreacyjno-rehabilitacyjnych
w ramach zadania „sport, kultura, rekreacja
i turystyka osób
niepełnosprawnych” na kwotę 15.675,00 zł dla 63 osób
niepełnosprawnych,
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3) dofinansowanie zakupu m.in. pieluchomajtek, cewników,
aparatów słuchowych, protez kończyn, wózków inwalidzkich,
obuwia ortopedycznego w ramach zadania „zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” dla 597 osób
na kwotę 342.919,50 zł,
4) dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – łóżek
rehabilitacyjnych w ramach zadania „zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny” dla 19 osób na kwotę 37.602,50 zł.
5) poprawienie warunków życia likwidując bariery poprzez m.
in.:
- dofinansowanie dostosowania łazienki do potrzeb osoby
niepełnosprawnej w ramach zadania „likwidacja barier
architektonicznych” skorzystały 2 osoby na łączną kwotę
8.000,00 zł,
- dofinansowanie m.in. krzesełek toaletowych, podnośnika
wannowego, taboretu prysznicowego, pojazdu trójkołowego
akumulatorowego w ramach zadania „likwidacja barier
technicznych” dla 10 osób na kwotę 11.611,00 zł.
6)
stworzenie
możliwości
w
zakresie
uzyskania
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia dla 35 osób poprzez m. in. działalność Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem – na działalność WTZ
wydatkowano kwotę 580.860,00 zł.
Łącznie z dofinasowań w ramach rehabilitacji społecznej
skorzystało 789 osób niepełnosprawnych, na kwotę
1.053.800,00 zł.
II. .Rehabilitację zawodową:
1) finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych –
do odbycia stażu skierowano 9 osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
Zaangażowano środki w kwocie 52.000,00 zł.
2. Wyeliminowano lub zmniejszono bariery ograniczające
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji, poprzez
dofinansowanie w ramach pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”, wprowadzonego Uchwałą Nr 15/2013
Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r.
W 2018 roku w ramach programu osoby niepełnosprawne
uzyskały dofinansowanie do następujących Modułów
i Obszarów wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową:
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 5
osób na kwotę 23.818,50 zł,
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 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia

w społeczeństwie informacyjnym:
• zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 2 osoby na kwotę 8.925,30 zł,
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym – osoby na kwotę
5.950,00 zł,
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 1 osoba
na kwotę 1.099,04 zł,
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym – 14 osób na kwotę 28.361,25zł.
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
1. Orzecznictwo osób niepełnosprawnych.:
W 2018 roku wydano 911 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności (osobom po 16 roku życia), w tym:
• 283 o stopniu znacznym,
• 406 o stopniu umiarkowanym,
• 187 o stopniu lekkim,
• 13 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
• 22 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
Osobom do 16 roku życia wydano 133
o niepełnosprawności, w tym:
• 128 orzeczeń o niepełnosprawności,
• 5 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

orzeczenia

2. Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym:
W 2018 r. wydano 404 legitymacje dokumentujące
niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności, w tym:
• 61 osobom przed 16 rokiem życia,
• 343 osobom po 16 roku życia.
3. Wydawanie kart parkingowych.
W 2018 r. wydano 241 kart parkingowych, w tym:
• 205 kart parkingowych dla osób, które ukończyły 16 rok
życia,
• 31 kart parkingowych dla osób, które nie ukończyły 16-go
roku życia,
• 5 kart parkingowych dla placówek.
Za wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub
placówka uiszcza opłatę w wysokości 21 zł.
* „Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020” umieszczony jest na stronie
BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018.
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5.7.

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”*

1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko (Cel strategiczny)
1.2 Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (Cel operacyjny)
1.2.1. Wzmocnienie spójności i dostępności układu
komunikacyjnego, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego
(Działania)

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich
Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce OpolskieKędzierzyn - Koźle na odc. Strzelce Opolskie - Dolna wraz z
dokumentacją projektową - 2.649.189 zł.
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.
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Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo-RekreacyjnoTurystycznego Góra Sw. Anny poprzez usprawnienie
komunikacyjne drogi powiatowe 1808 O DW 409 –
Zdzieszowice - 1.982.140,00 zł.
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.
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 Śl. - 6.633.605 zł.
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 – KędzierzynKoźle) – rondo w Zalesiu Śląskim do granicy powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego (kierunek Cisowa).
Zakres robót etap II objętych projektem 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)
części sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej i kanału
otwartego).
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019,
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.8.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Nie została opracowana odrębna strategia dla kultury oraz
ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania w tym
zakresie zostały ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego na lata 2014-2020* przyjętej Uchwałą
Nr XLVIII/487/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29
października 2019 roku.
Działania w zakresie kultury są na bieżąco realizowane poprzez
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz
częściowo przez jednostki oświatowe Powiatu Strzeleckiego,
które są organizatorem różnorakich konkursów o charakterze
kulturalnym.

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich działa
od października 2013 roku. To pod dachem tego nowoczesnego
budynku znalazły swą siedzibę najważniejsze podmioty
i instytucje: Powiatowa Biblioteka, Regionalna Izba Tradycji,
Galeria III Filary oraz sala widowiskowa wyposażona
w najnowocześniejszą aparaturę do projekcji filmów
i organizowania eventów artystycznych.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Budynek Powiatowego Centrum Kultury o powierzchni
użytkowej 1.419,67 m2 wyposażony jest także w nowoczesne
i funkcjonalne zaplecze techniczno-socjalne.
Na
dzień
31.12.2018
roku
placówka
zatrudniała
15 pracowników. Na pełnym etacie zatrudnionych było 9 osób.
Dyrektor – 1 etat
Główny księgowy – 1 etat
Referent ds. administracyjnych – 1 etat
Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych i nagłośnienia
– 1 etat
Bibliotekarze – 2,5 etatu
Specjalista ds. promocji organizacji imprez kulturalnych
i zamówień publicznych- 1 etat
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
-1 etat
Animator kultury – 1 etat
Konserwator – 0,5 etatu
Pracownicy gospodarczy – 1,5 etatu
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Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwentarz Powiatowej Biblioteki Publicznej na dzień
31.12.2018 r.
28 194 woluminów książek
575 filmów
849 audiobooków
343 pozycji w depozycie z Biblioteki Caritas w Opolu
co daje łącznie 29 961 pozycji inwentarzowych.
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
zorganizowało:
• 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.
• Mały i Duży Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
• Koncert Patrycji Markowskiej.
• Wystawa Lokalnych Twórców Rękodzieła Ludowego –
„Frywolitki, hafty rzeźba”.
• Dziecięca Politechnika OpolskaProjekt „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.
• 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”.
• III Powiatowy Turniej Tańca Noc Świętojańska –
widowisko słowno-muzyczno-taneczne.
• 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”.
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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! Koncert
plenerowy „Latino w Ogrodzie”.
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” .
„Czas na piknik!” Piknik rodzinny „Babie Lato”
w Powiatowym Centrum Kultury.
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”.
Wystawa „Ojcowie Niepodległości”; Galeria III Filary.
Wernisaż i wystawa prac Iwony Wilczek (fotografia)
Galeria III Filary.
Jubileusz 5-lecia istnienia Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich.
Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości.
Projekcja filmu „Obietnica Poranka”, w ramach
Objazdowego Klubu Dobrego Filmu”.
Wystawa prac uczniów na 100-lecie odzyskania
niepodległości „Ojcowie Niepodległości” – warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z Powiatu Strzeleckiego.
Kabaret Formacja Chatelet „Kandydaci” .
„Co wiecie (o) powiecie?”, turniej wiedzy o powiecie
strzeleckim.
Koncert Urszuli.
Koncert pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy
w Opolu – Dialog pisany słowem i muzyką.
Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” polecane dla wszystkich bez
względu na wiek, prowadzone w każdą środę przez
fizjoterapeutkę Ewelinę Piechaczek.
„Fit – mama” – zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży,
realizowane w każdą środę.
„English for fun” – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci,
zajęcia w każdy poniedziałek .
Language exchange – polskie, niemieckie i angielskie
rozmówki, każdy piątek.
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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.
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.
*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.9.

Kultura fizyczna i turystyka

Nazwa zadania

Kultura fizyczna i turystyka.
Nie została opracowana odrębna strategia dla kultury oraz
ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania w tym
zakresie zostały ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego na lata 2014-2020* przyjętej Uchwałą
Nr
XLVIII/487/14
Rady
Powiatu
Strzeleckiego
z dnia 29 października 2019 roku.
Stan realizacji działań w zakresie edukacji publicznej:
• Działanie 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
Czy dla zadania została
pytania wykonawców do dokumentacji projektowoopracowana polityka/
kosztorysowej
i
konieczność
jej
uzupełnienia
(I postępowanie), nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
strategia/program?
odrzuceniu (II i III postępowanie), oferta przewyższała
Jeżeli tak, wskazać
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
nazwę/datę/tryb przyjęcia
na sfinansowanie zadania (IV postępowanie). Całkowita
danego dokumentu oraz
wartość zadania: 12 741 700,00 zł, z tego budżet Powiatu
jego podstawowe
Strzeleckiego + środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu
założenia i stan realizacji
pomocy finansowej z Gminy Leśnica - 4 208 098,00 zł,
na koniec 2018 r. Jeżeli
docelowo współfinansowany ze środków UE w ramach
programu POIiŚ - 8 533 602,00 zł.
nie, wskazać czy w
•
Działanie 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystycznoinnym dokumencie
rekreacyjnych wpisuje się działalność szkolnego koła
powiatu o takim
PTTK i szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu
charakterze są
w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem odniesienia do realizacji
systematyczny udział w realizacji programowej oddziału
zadania z danego obszaru
PTTK i TPL Zawadzkie – rajdy, piesze, wycieczki
i wskazać stan realizacji
autokarowe, rajdy rowerowe - realizacja zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udział w konkursach
na koniec 2018 r.
organizowanych przez PTTK i TPL.
• Działanie 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
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Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

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.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze św. Anny:
Liczba etatów pracowników – 3,58, w ty administracja 1,75,
obsługa 1,83, nauczyciel – 0,33).
Liczba miejsc noclegowych – 50.
Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 17.00 do 21.00.
Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia
następnego.
Ilość miejsc noclegowych - 50, w pokojach:
- 1 pokój – 1 osobowy,
- 1 pokój – 2 osobowy,
- 1 pokój – 3 osobowy,
- 1 pokój – 4 osobowy,
- 5 pokoi – 8 osobowy,
- kuchnia samoobsługowa z jadalnią w pełni wyposażona,
- świetlica (TV, DVD, itp.).
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w górze św. Anny udzieliło
w 2018 roku łącznie 2725 noclegów dla 1494 odwiedzających
osób. Z tytułu udzielonych noclegów jednostka uzyskała dochód
w wysokości 62.383,20 zł, natomiast łączne wydatki poniesione
na działalność SSM wynosiły 272.372,25 zł.

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.10.

Geodezja, kartografia i kataster

Nazwa zadania

Geodezja, kartografia i kataster.

W wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki
nieruchomościami w 2018 roku było realizowane jedno zadanie
wpisane do Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata
2014-2020* i dotyczyło projektu pn. „e-usługi cyfrowych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa
opolskiego”. W ramach tego zadania opracowano warunki
techniczne na digitalizację operatów i przygotowano projekt
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyłonienie
wykonawcy , oraz wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe
do projektu.
Realizacja pozostałych zadań wynikała z ustawy prawo
Czy dla zadania została geodezyjne i kartograficzne oraz regulaminu organizacyjnego
opracowana polityka/
i dotyczyła:
strategia/program?
1) Weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków dla
Jeżeli tak, wskazać
obszaru zabudowanego obrębu Czarnocin, poprzez nowy
nazwę/datę/tryb przyjęcia
pomiar w terenie całego obiektu.
danego dokumentu oraz
2) Weryfikacji zasięgów szkiców polowych utworzonych
jego podstawowe
w systemie Geo-Info.
założenia i stan realizacji
3) Modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla Gminy
na koniec 2018 r. Jeżeli
Izbicko.
nie, wskazać czy w
4) Opracowania warunków technicznych oraz założeń
innym dokumencie
technicznych do projektu modernizacji szczegółowej
powiatu o takim
poziomej osnowy geodezyjnej w powiecie strzeleckim.
charakterze są
5) Opracowano warunki techniczne oraz założenia
odniesienia do realizacji
techniczne do projektu modernizacji szczegółowej
zadania z danego obszaru
osnowy wysokościowej dla gminy Zawadzkie.
i wskazać stan realizacji
6) Bieżącej
aktualizacji
prowadzonego
zasobu
na koniec 2018 r.
geodezyjnego w ramach której:
a) obsłużono 1515 zgłoszeń prac geodezyjnych,
b) udostępniono 1898 map i innych materiałów,
c) sporządzono i wydano 3502 wypisów i wyrysów
z operatu ewidencji gruntów i budynków,
d) zweryfikowano 1628 operatów technicznych
sporządzonych przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego ,
e) zwołano
i
przeprowadzono
107
narad
koordynacyjnych,
f) wprowadzono 943 zmiany w bazie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie
BDOT500,
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g) zarejestrowano i przetworzono do postaci
elektronicznej 1939 nowych operatów technicznych,
h) ujawniono w operacie ewidencji gruntów
i budynków 3718 zmian.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Wydział Geodezji
Nieruchomościami

Kartografii

Katastru

i

Gospodarki

Zadanie dotyczące „e-usług cyfrowych zasobów geodezyjnych i
kartograficznych województwa opolskiego” w 2018 roku
zostało zrealizowane częściowo. W latach 2019-2020 planowane
jest zakończenie całości projektu.
Pozostałe zadania realizowane w 2018 roku zostały wykonane
w całości.

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.11.
Gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych.

Corocznie na posiedzenie Komisji Budżetowej Wydział
Organizacyjny przedkłada informację na temat gospodarki
nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego według stanu na dzień
31 marca danego roku. Informacja składa się z trzech części:
1) informacji na temat zarządzania mieniem powiatu,
2) informacji w zakresie spełniania kontroli obowiązku
posiadania ubezpieczenia nieruchomości,
3) informacji z przeprowadzonych w danym roku kontroli
nieruchomości powiatowych.
W 2019 roku przedłożono informację na temat gospodarki
nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego według stanu na dzień
31 marca 2019 roku.

Informacja na temat gospodarki nieruchomościami Powiatu
Strzeleckiego sporządzana jest przez Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na podstawie
prowadzonej ewidencji nieruchomości Powiatu Strzeleckiego
oraz
corocznych
kontroli
gospodarowania
mieniem
przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz
podmiotach, które na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub
użyczenia korzystają z nieruchomości powiatowych.
Odpowiedzialni za dbałość o stan nieruchomości są dyrektorzy
lub kierownicy jednostek organizacyjnych, którym powierzono
trwały Zarząd lub podmioty dzierżawiące, najmujące czy też
użyczające nieruchomości powiatowe.
W 2019 roku Zespół do spraw kontroli przeprowadził kontrolę
nieruchomości powiatowych, której przedmiotem było: dbałość
o stan budynków, przestrzeganie przepisów dotyczących bhp i
ochrony przeciwpożarowej, umowy ubezpieczenia, przeglądy
budynków (roczne i pięcioletnie) oraz badania techniczne
urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Kontrola swoim
zakresem obejmowała rok 2018.
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Informacje dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych została zawarta
w
dokumencie
„Informacja
na
temat
gospodarki
nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego według stanu na dzień
31.03.2019”*
* „Informacja na temat gospodarki nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego według stanu na dzień
31.03.2019” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu
Strzeleckiego za 2018 r.
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5.12.

Administracja architektoniczno-budowlana

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Wydział
Architektoniczno
–
Budowalny
Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Starostwa

Dane
liczbowe
dotyczące
pracy
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w 2018 roku:
 Pozwolenia na budowę 571.
 Zgłoszenia z projektem budowlanym 19.
 Inwestycje drogowe 3.
 Pozwolenia na rozbiórki 50.
 Korespondencja z innymi organami oraz odpowiedzi na
pytania mieszkańców powiatu dot. inwestycji
budowlanych, odstępstwa od warunków technicznobudowlanych 355.
 Zgłoszenia 400.
 Udzielanie informacji publicznej 10.
 Wydawanie dzienników budowy 491.
 Wydawanie zaświadczeń 262.
 Opiniowanie planów miejscowych 14.
 Sprawozdawczość statystyczna 20.
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5.13.

Komunikacja i Transport

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Wydział Komunikacji i Transportu
w Strzelcach Opolskich

Starostwa Powiatowego

Dane liczbowe dotyczące pracy Wydziału Komunikacji
i Transportu w 2018 roku:
Rejestracja pojazdów:
 zarejestrowane pojazdy 6 649.
 wyrejestrowane pojazdy 1 060.
 wymiana dowodów rejestracyjnych 2 930.
Prawa jazdy:
 prawo jazdy - polskie 1 948.
 prawo jazdy międzynarodowe 15.
 wymiana prawa jazdy
- na polskie
(D,DE,GB,NL,TR,UA,UK).
 wtórniki prawa jazdy 450
(zmiana danych. zniszczenie, utrata).

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

28

Prawo jazdy – kierowcy zawodowi:
 kwalifikacja wstępna 16.
 kwalifikacja wstępna przyśpieszona 141.
 szkolenie okresowe 908.
Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do
kierowania pojazdami:
 cofnięcie prawa jazdy109.
 zatrzymanie prawa jazdy 107.
 skierowanie na kurs reedukacyjny 78.
 skierowanie na badanie lekarskie 97.
 skierowanie na egzamin państwowy 11.
Zezwolenia, zaświadczenia, licencje
dot. transportu
drogowego:
 Zezwolenia
na
kierowanie
pojazdami
uprzywilejowanymi 43
(Straż pożarna, pogotowie ratunkowe, konwój
pieniędzy).
 Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 132
(dot. rozmiarów pojazdów).
 Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby
własne 10.
 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 3
(D,DE,GB,NL,TR,UA,UK).
Zmiana organizacji ruchu na drogach:
 Zatwierdzone projekty zmiany organizacji 266.
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5.14.

Ochrona środowiska i przyrody

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r.. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Ochrona środowiska i przyrody.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020
z perspektywą na lata 2021-2024*. Przyjęty Uchwałą
Nr XXV/248/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z 30 listopada
2016 r. Jako założenia wyjściowe do programu przyjęto
uwarunkowania zewnętrzna i wewnętrzne, wynikające
z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego
rzędu, oraz dokumentów planistycznych uwzględniających
problematykę ochrony środowiska.
Raport z wykonania POŚ na lata 2016-2018 został zlecony
firmie Albeko, Umową nr 91/2019 z 06.03.2019 r. opracowanie
zostanie wykonane do 31.08.2019 r.

DPS Zawadzkie, Wydział Ochrony Środowiska i Dróg
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Zadania zaplanowane na 2018 rok zostały w większości
wykonane (ich wykonanie uzależnione jest od wysokości
środków finansowych jakimi dysponuje Powiat).
1. Termomodernizacja
Pałacyku
Myśliwskiego
– 139 150 zł.
2. Budowa ( 15 635 537 zł) oraz remonty (518 438 zł) dróg
powiatowych.

* „Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” jest
umieszczony na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.15.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście
opracowała „Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego”*
Program został przyjęty uchwałą Nr XIX/186/16 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
W programie określono główne obszary działania, w których
sprecyzowano cele oraz zadania zmierzające do osiągnięcia tych
celów. Obszary działania w Programie to:
Czy dla zadania została • Skuteczne
zapobieganie
i zdecydowana
eliminacja
opracowana polityka/
przestępstw
i wykroczeń
szczególnie
uciążliwych
strategia/program?
społecznie.
Jeżeli tak, wskazać
• Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja
przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym.
nazwę/datę/tryb przyjęcia
•
Doskonalenie przygotowań do działań w sytuacjach
danego dokumentu oraz
kryzysowych.
jego podstawowe
•
Modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska
założenia i stan realizacji
pracy policjantów.
na koniec 2018 r. Jeżeli
• Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji
nie, wskazać czy w
i poziomu bezpieczeństwa.
innym dokumencie
• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
powiatu o takim
• Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz przemocy
charakterze są
seksualnej.
•
Ograniczenie społecznych skutków zażywania środków
odniesienia do realizacji
psychoaktywnych (w tym alkoholu, narkotyków
zadania z danego obszaru
i dopalaczy).
i wskazać stan realizacji
• Przestępstwa związane z używaniem Internetu.
na koniec 2018 r.
• Bezpieczeństwo sanitarne.
• Ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów
pochodzenia zwierzęcego.
• Bezpieczeństwo budowlane.
• Skuteczne działania ratownicze w celu ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska oraz profilaktyka w tym
zakresie.
W zdecydowanej większości zadania ujęte w programie mają
charakter ciągłego procesu.
Jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu,
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich,
Jednostki organizacyjne Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
powiatu/komórki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
organizacyjne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
w jednostkach
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
realizujące zadanie.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Komenda Powiatowa PSP,
Nazwa zadania
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•
•
•
•
•
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

•

•

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

•

Pozyskanie od władz samorządowych środków przez KP
Policji na służby ponadnormatywne.
Działalność profilaktyczna powiatowych służb, inspekcji
i straży.
Prace nad aktualizacją Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego.
Ćwiczenie służb z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego „Listopad-18”.
Bieżący nadzór nad jakością wody przeznaczonej
do spożycia i reagowanie w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowych wyników.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony przed wystąpieniem
na terenie powiatu chorób zwierzęcych, w szczególności
ASF i ptasiej grypy.
W ramach budżetu powiatu w 2018 roku w sferze
bezpieczeństwa wspomagano jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnej. W formie dotacji przekazano:
- 15 000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
na dofinansowanie zakupu nowego samochodu
ratowniczo- gaśniczego;
- 15 000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej
na dofinansowanie zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W ramach budżetu powiatu w 2018 roku w sferze
bezpieczeństwa wspomagano jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnej. W formie dotacji przekazano:
- 15 000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej
na dofinansowanie zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego.

*„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego” jest umieszczony na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu
Strzeleckiego za 2018 r.
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5.16.
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i
utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
Nazwa zadania
przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Brak strategii, programu w tej tematyce.
Czy dla zadania została
Całościowo sferę bezpieczeństwa i reagowania na różnego
opracowana polityka/
rodzaju zagrożenia, w tym zagrożenia powodziowe i pożarowe,
strategia/program?
opisano w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego**.
Jeżeli tak, wskazać
Szczegółowo zadania w obszarze ochrony przeciwpowodziowej
nazwę/datę/tryb przyjęcia
opisano w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią
danego dokumentu oraz
dla powiatu strzeleckiego* (Plan opracowany przez Wydział
jego podstawowe
Zarządzania Kryzysowego).
założenia i stan realizacji
Natomiast sprawy ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej
na koniec 2018 r. Jeżeli
opisane są szczegółowo w Powiatowym Planie Ratowniczym**
nie, wskazać czy w
opracowanym przez Komendę Powiatową PSP w Strzelcach
innym dokumencie
Opolskich.
powiatu o takim
Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy usytuowany jest
charakterze są
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Op.
odniesienia do realizacji
W magazynie znajduje się podstawowy sprzęt, materiały
zadania z danego obszaru
do wykorzystania podczas podtopień lub sytuacji kryzysowych
i wskazać stan realizacji
(np. plandeki, worki na piasek, kurtki, buty, szpadle, śpiwory
na koniec 2018 r.
itp.)
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
organizacyjne
Strzelcach Opolskich,
w jednostkach
Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Op.
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
Aktualizacje dokumentacji.
realizacji zadania
w 2018 r.
*„Plan operacyjnym ochrony przed powodzią dla Powiatu Strzeleckiego” jest umieszczony na stronie BIP
Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
** Jednocześnie, informujemy, że dokumentacji z zakresu spraw obronnych nie można lub nie jest wskazane jej
upublicznianie z uwagi na klauzulę tajności lub zawartych w treści informacji (dane osobowe, tematyka, przyjęte
rozwiązania, procedury realizacji zadań w zakresie spraw obronnych).
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5.17.
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy.

Opracowano informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy
według stanu na dzień 28 luty 2019 r.* Informacja swoim
zakresem obejmuje 2018 r. Informacja została przyjęta na sesji
Rady Powiatu Strzeleckiego dnia 27.03.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Opis znajduje się w „Informacji o sytuacji na lokalnym rynku
pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2019 roku”*

Opis znajduje się w „Informacji o sytuacji na lokalnym rynku
pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2019 roku”*

*„Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2019 roku” jest umieszczona
na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.18.

Ochrona praw konsumenta

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Ochrony praw konsumenta.

Do zadania nie została opracowana polityka, strategia
czy program z uwagi na brak przepisów regulujących
taką konieczność. Realizacja zadania ochrona praw konsumenta
za rok 2018 została zawarta w Sprawozdaniu Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za rok 2018 r.* przyjętym przez
Starostę oraz Radę Powiatu Strzeleckiego na sesji
w dniu 27.03.2019 r. *

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Najważniejsze zadania Powiatowego Rzecznika konsumentów
wraz ze statystyką:
-poradnictwo w zakresie praw konsumentów – udzielono
w trakcie 2018 r. 3675 porad,
- występowanie do przedsiębiorców – 436 wystąpień,
- pomoc konsumentom na drodze sądowej – 10 spraw,
- edukacja konsumencka – ok 400 osób wzięło udział
w spotkaniach edukacyjnych z Rzecznikiem Konsumentów
(emeryci, młodzież).

* „Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2018 r.” jest umieszczone na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.

Strona 94 z 105

5.19.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem realizowanym przez
Powiat Strzelecki na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim
oraz
edukacji
prawnej
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich
Na terenie Powiatu Strzeleckiego funkcjonowały trzy punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej: punkt prowadzony przez Radców
Prawnych, przez Adwokatów oraz przez organizację
pozarządową. W związku z powyższym zawarto porozumienia z
Okręgową Radą Adwokacką w Opolu i Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Opolu. Organizacja pozarządowa została
wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. Ponadto Powiat
Strzelecki, aby zapewnić jak najlepszą dostępność do
nieodpłatnej pomocy prawnej zawarł ze wszystkim gminami
Powiatu Strzeleckiego porozumienia. Na mocy tych porozumień
zorganizowano w każdej gminie punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej. W 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej łącznie
skorzystały 624 osoby. Liczba osób, które skorzystały z
darmowych porad prawnych w poszczególnych gminach
kształtuje się następująco:
• Gmina Izbicko - 27 osób,
• Gmina Jemielnica - 32 osoby,
• Gmina Kolonowskie - 26 osób,
• Gmina Leśnica - 72 osoby,
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•
•
•

Gmina Ujazd - 10 osób,
Gmina Zawadzkie - 67 osób,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich – 390
osób.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania
wyniosła 187 805,74 zł ( wysokość otrzymanej dotacji: 187
812,00 zł) środki stanowią dotację celową pochodzącą z budżetu
państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów. Na terenie
Powiatu Strzeleckiego nieodpłatna pomoc prawna jest
świadczona w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co
najmniej 4 godziny dziennie.
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5.20.

Stwierdzanie zgonów

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Stwierdzanie zgonów i jego przyczyny oraz wystawiania
karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i
niepublicznych na terenie Powiatu Strzeleckiego
wskazanych Wykonawcy przez Policję.

Do zadania nie została opracowana polityka, strategia
czy program z uwagi na brak przepisów regulujących
taką konieczność.

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 912)
Powiat Strzelecki zawarł umowę nr 362/2017 z dnia 28.12.2017
r. ze Szpitalem Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich, której przedmiotem jest świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w miejscach
publicznych i niepublicznych na terenie Powiatu Strzeleckiego
wskazanych Wykonawcy przez Policję. Za wykonanie usługi w
postaci stwierdzania zgonu, wystawienia karty zgonu z
określeniem przyczyny zgonu oraz kosztami dojazdu do miejsca,
w którym znajdują się zwłoki przysługiwało zryczałtowane
wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto. W 2018 roku
wykonano powyższą usługę 20 razy. Całkowity koszt zadania
wyniósł 12 000 zł.
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5.21.

Obronność

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Obronność.
Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych odbywały się
na podstawie szeregu opracowanych dokumentów/planów tj.
• Planu obrony cywilnej,
• Planu Akcji Kurierskiej,
• Planu szkolenia obronnego,
• Programu szkolenia obronnego,
• Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach
w zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,
• Instrukcji punktu kontaktowego HNS,
• Instrukcji Stałego Dyżuru Starosty,
• Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby
obronne państwa,
• Dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty.
Kadra kierownicza i Naczelnicy Wydziałów Starostwa,
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Stały Dyżur Starosty,
Kurierzy, pracownicy Starostwa wyznaczeni do realizacji zadań
obronnych.
• opracowanie planu szkolenia obronnego,
• podnoszenie
umiejętności
osób
zaangażowanych
w realizację zadań obronnych w Starostwie m.in. poprzez
udział w organizowanych szkoleniach obronnych oraz
treningach decyzyjnych pk. „Sudety-18” oraz grze obronnej
pk. „Obroność-18”.
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5.22.

Promocja powiatu

Nazwa zadania

Promocja powiatu.
„Plan promocji Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020” *
przyjęty Uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z
dnia 19.02.2018 roku w sprawie przyjęcia „Planu promocji
Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020”

określa kierunki działań i przedsięwzięć zaplanowanych na
kolejne trzy lata w zakresie promocji powiatu. Działania
promocyjne na rzecz powiatu to jeden ze sposobów wspierania
regionu w zakresie pobudzenia lub przywrócenia dynamicznego
rozwoju gospodarczego, utworzenia lub wypromowania miejsc
atrakcyjnych turystycznie oraz wzbudzenia zainteresowania
wśród turystów. Plan promocji określa obszary, których ta
Czy dla zadania została promocja dotyczy, a także określa grupę docelową, do której
będą kierowane działania promocyjne. Celem strategicznym
opracowana polityka/
promocji jest zapewnienie rozwoju Powiatu Strzeleckiego przy
strategia/program?
wykorzystaniu miejscowego potencjału i szans tkwiących w
Jeżeli tak, wskazać
otoczeniu oraz tworzenie wizerunku powiatu otwartego i
nazwę/datę/tryb przyjęcia przyjaznego dla mieszkańców i przyjezdnych gości. Promocja
danego dokumentu oraz powiatu obejmuje zorganizowane działania, polegające na
dostarczaniu kompleksowych informacji na temat inicjatyw
jego podstawowe
założenia i stan realizacji podejmowanych przez lokalne władze samorządowe celem
na koniec 2018 r. Jeżeli prezentowaniu walorów estetycznych i turystyczno-kulturalnych
powiatu. Równolegle z określeniem zakresu i intensywności
nie, wskazać czy w
działań promocyjnych plan promocji określa ich formy i zakłada
innym dokumencie
współpracę z podmiotami o charakterze kulturalnopowiatu o takim
oświatowym, podlegającymi Powiatowi Strzeleckiemu. W
zakresie promocji Powiatu Strzeleckiego ważną rolę odgrywa
charakterze są
odniesienia do realizacji współpraca z Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
zadania z danego obszaru Opolskich oraz jednostkami oświatowymi. Działania
organizowane przy współpracy z w/w jednostkami mają szansę
i wskazać stan realizacji
większego powodzenia i objęcia swoim zasięgiem większej
na koniec 2018 r.
grupy odbiorców.
Promocja Powiatu Strzeleckiego dzieli się na następujące
obszary podejmowanych działań:
1. Działania informacyjne.
2. Działania szkoleniowe.
3. Działania mające na celu wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości.
4. Działania kulturotwórcze i turystyczne.
5. Obejmowanie Patronatem Starosty przedsięwzięć
promujących powiat.
6. Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami
pozarządowymi, powiatem partnerskim itp.
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Wydatki na promocję powiatu – (rozdział 75075 - Promocja
jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły w roku 2018
320.436 zł (3,6% ogółem wydatków w dziale i wykonane zostały
w 82,8% wydatków planowanych – 386.826 zł).
Ich zakres rzeczowo - wartościowy przedstawiał się następująco:
• Wydatki związane z wydawaniem dwutygodnika
„Powiat Strzelecki” - 78.665 zł, tj. 24,5% ogółu
wydatków na promocję Powiatu, z tego:
− koszt druku, składu i przygotowania do druku
- 41.241 zł,
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 37.424 zł.
• Organizacja Gali Lauri, na której podsumowane zostały
trzy konkursy - 25.381 zł:
− na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego,
− na Najlepszego Ucznia Powiatu ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i specjalnych,
− Nauczyciela Roku.
• Organizacja całodniowej imprezy plenerowej Powiatu
Strzeleckiego: „Powiatowe Święto Chleba” - 83.776 zł.
• „Kosze” dla Jubilatów z Powiatu Strzeleckiego
obchodzących okrągłe urodziny (powyżej 90-tych
urodzin) - 10.159 zł.
• Zakup gadżetów promocyjnych - 14.677 zł (długopisy,
kalendarze, roll-up, torby z nadrukiem, kubeczki).
• Wydatki związane z organizacją konkursów, obchodów
rocznicowych, konferencji, plebiscytów, cykli spotkań
związanych z promocją powiatu - 21.521 zł.
• Dotacja celowa dla Gminy Leśnica na dofinansowanie
kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Europy dla Leśnickich
Mażoretek do Chorwacji - 1.000 zł.
• Promocja Powiatu na antenie radia i w lokalnej gazecie 9.840 zł.
• „Piknik z Myszka Miki” z okazji Dnia Matki i Dziecka
zorganizowany na zielonym skwerku za starostwem
- 1.471 zł.
• Przeprowadzenie konkursu pn.”Mój biało-czerwony
ogród, ogródek, balkon, taras” – konkurs ogłoszony w
roku świętowania 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, którego celem było
motywowanie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
do umieszczania emblematów patriotycznych – flag oraz
barw narodowych oraz dekoracji kwietnych na terenie
swojej
posesji
–
na
balkonach
i w oknach swoich domów i mieszkań, jako uczczenie
majowych świąt. Mieszkańcy powiatu zostali zaproszeni
do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej
- 1.036 zł.
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•

Współorganizacja wraz z Gminą Strzelce Opolskie
koncertu Grażyny Brodzińskiej z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości - 12.000 zł.
• Realizacja wizerunkowego filmu promującego Powiat
Strzelecki wraz z emisją w telewizji kablowej - 8.000 zł.
• Wystawa i publikacja pn. „Metamorfozy Powiatu
Strzeleckiego”
przedstawiająca
największe
i najważniejsze inwestycje/projekty realizowane przez
Powiat Strzelecki - 9.696 zł.
• 5-lecie dwutygodnika „Powiat Strzelecki” - 4.347 zł.
Dwutygodnik „Powiat Strzelecki” w roku 2018 obchodził
15-lecie swojej działalności, z tej okazji zorganizowane zostało
spotkanie z czytelnikami informatora samorządowego
–
mieszkańcami
Powiatu,
które
powiązane
było
z rozstrzygnięciem dwóch konkursów – rysunkowym dla dzieci
oraz nawiązującym do promowania wiedzy o powiecie.
• Pozostałe wydatki związane z promocją powiatu /kwiaty
i wiązanki z okazji uroczystości państwowych, jubileusz;
grawertony i trofea szklane z okazji jubileuszy jednostek
czy instytucji; zakup publikacji związanych z naszym
regionem; upominki/nagrody dla mieszkańców, którzy w
sposób szczególny przyczynili się do rozwoju czy
promowania Powiatu Strzeleckiego – sportowcy,
przedsiębiorcy, osoby związane z kulturą - 38.467 zł.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania |
w 2018 r.

Zespół ds. Promocji
w Strzelcach Opolskich

Powiatu

Starostwa

Powiatowego

W ramach działań promocyjnych w 2018 roku wydano 25
numerów dwutygodnika Powiat Strzelecki, w tym jeden numer
podwójny. Na bieżąco aktualizowano serwis internetowy
Powiatu oraz zapowiedzi różnych imprez kulturalnych i
sportowych
i
innych
wydarzeń
promujących
Powiat. Zrealizowano : Kiermasze - Wielkanocny i
Bożonarodzeniowy, Galę Lauri 2018 wraz z konkursem „Poznaj
Moją Nową Firmę” oraz Powiatowe Święto Chleba.
W roku 2018 patronatem Starosty Strzeleckiego objęto między
innymi Eliminacje Okręgowego Drużynowego Pucharu Polski w
Skacie, Piknik integracyjny „Spotkajmy się”, XXVI edycję
konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy
pamięci”, XXXVII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
„Regolowiec 2018”, XXIV Międzynarodowy Turniej Karate
"Rada Regentów", XXV Wojewódzki Konkurs Gawędziarski
"Śląskie Beranie", 120-lecie istnienia OSP w Suchej, 90-lecie
istnienia OSP w Szymiszowie, Strzelecki Weekend Sumo,
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, VI Cross Doliny
Małej Panwi - "W pogoni za bobrem", Podsumowanie Konkursu
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Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” oraz Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, czy Zawody
wędkarskie o Puchar Starosty. Wsparcie realizacji przedsięwzięć
promujących powiat w ramach Patronatu Starosty Strzeleckiego
w roku 2018 opiewało na łączną kwotę – 21.521 zł (plan na rok
2018 – 40.000 zł).
* „Plan promocji Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020” jest umieszczony na stronie BIP Powiatu
Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.
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5.23.
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania

Współpraca i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
„Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 20172019”*
przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXII/215/16
w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2017-2019” z dnia 27.07.2016r.

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program?
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

oraz
„Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
w roku 2018” *
przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXV/348/17
w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
roku 2018” z dnia 25.10.2017r.
Celem programów jest określenie zasad w zakresie wspierania
przez powiat działań organizacji pozarządowych poprzez
powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu,
służącym poprawie jakości życia jego mieszkańców. Poprzez
określenie i realizację tych zasad samorząd chce włączać
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej i
zwiększyć aktywność lokalnej społeczności.
Stan realizacji na koniec 2018r. – w załączniku pn.
SPRAWOZDANIE za rok 2018 z realizacji „Wieloletniego
programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz
„Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”*
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Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Zespół ds. Promocji
w Strzelcach Opolskich.

Powiatu

Starostwa

Powiatowego

Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2018
odbywało się poprzez wspieranie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji (co oznacza, że wnioskodawca zobowiązuje się do
zapewnienia finansowego wkładu własnego na poziomie co
najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji), ale także poprzez
powierzenie zadań (bez udziału wkładu własnego organizacji).
W ramach zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
aktywnych form wypoczynku i rekreacji” dotacji udzielono:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
Tytuł zadania: „Aktywni to my!”
Termin realizacji zadania: 04.06-31.10.2018
kwota dotacji: 3 000 zł

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów
Tytuł zadania: „AQUAFITNESS elementem kultury fizycznej”
Termin realizacji zadania: 01.08 – 31.10.2018
kwota dotacji: 3 000 zł
Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej w Zawadzkiem
Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach
piłki ręcznej zespołów młodzieżowych”
Termin realizacji zadania: 19.05-31.12.2018
kwota dotacji: 4 000 zł
W ramach zadania pn. „Edukacja kulturalna oraz popularyzacja
tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim
(wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko
pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia
muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)” dotacji udzielono:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim
Tytuł zadania: „Es weihnachtet – XVI edycja w dwóch
częściach”
Termin realizacji zadania: 01.10.-10.12.2018
kwota dotacji: 2 500 zł
Stowarzyszenie na Rzecz
„Ósemka”

Rozwoju Szkoły Specjalnej
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Tytuł zadania: „AKADEMIA PASJI – cykl edukacyjnokreatywnych warsztatów rodzinnych dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością”
Termin realizacji zadania: 21.05-30.10.2018
kwota dotacji: 3 200,00 zł
Inne pozafinansowe formy wsparcia to w szczególności
udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez
organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np.
poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury,
ale także wspieranie przedsięwzięć w ramach Patronatu Starosty
nad konkretnym przedsięwzięciem.
*„Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”, „Roczny program współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2018” oraz „SPRAWOZDANIE za rok 2018 z realizacji „Wieloletniego programu
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2018” są umieszczone na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie
Powiatu Strzeleckiego .
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