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

 Przestrzeń, infrastruktura i środowisko 
 Kapitał ludzki 
 Przedsiębiorczość i kooperacja 

 

Cel główny: 
ciągłe podnoszenie jakości bazy infrastrukturalnej oraz wdrażanie nowych technologii  
w infrastrukturze dla zwiększenia spójności terytorialnej oraz konkurencyjności regionu, 
bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjału powiatu. 
  
POLE OPERACYJNE 1.1  
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ORAZ PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA ENERGII ODNAWIALNEJ 

 

To pole operacyjne obejmuje projekty inwestycyjne zmierzające do zrównoważonego wykorzystania 
zasobów środowiska naturalnego oraz ochrony środowiska, jak również do podniesienia efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością lub znajdujących się w trwałym 
zarządzie samorządu powiatowego.  
1.1.1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności 

publicznej  
oraz  
1.1.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 
W ramach tego kierunku działania zakończyła się największa inwestycja Powiatu Strzeleckiego w 
ostatnich latach – za ponad 9,6 miliona złotych. To inwestycja w ramach projektu pn. 
„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii”, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. Zabytkowy budynek, w którym mieści się filia 
DPS w Strzelcach Opolskich nie tylko wypiękniał poprzez renowację elewacji wraz z odtworzeniem 
izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Zyskał nową jakość dzięki wprowadzeniu 
nowoczesnych technologii przy jego termomodernizacji, czyli zmianom w systemach ogrzewania i 
wentylacji oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Źródłem ciepła już nie jest kotłownia 
węglowa, ale gruntowe pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 380 kW, ciepło w pierwszej kolejności 
przekazywane jest na bufory ciepła o sumarycznej pojemności 5 tysięcy litrów, gdzie jest 
magazynowane a następnie przekazywane na grzejniki. Odczyty oraz sterowanie pracą układów 
odbywa się za pomocą komputera lub tabletu z dowolnego miejsca. Dolnym źródłem pomp ciepła są 
gruntowe odwierty, które zostały wykonane na prawie 3 hektarowej powierzchni. Wykonano 90 
odwiertów o głębokości 100 m, co sumarycznie daje 9 km. W odwiertach zapuszczono sondy pionowe 
o łącznej długości 18 km, z których za pomocą studni rozdzielczych i głównego kolektora  
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doprowadzane jest ciepło z odwiertów do pomp ciepła ogrzewających budynek. Do napełnienia 
instalacji wykorzystano 70 tysięcy litrów roztworu glikolu. Jako alternatywne źródło do podgrzewania 
ciepłej wody wykonano instalację solarną. Na dachu budynku zamontowano 60 paneli solarnych o 
łącznej mocy prawie 100 kW. Wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji 
sanitarnej do wymiany zużyto ponad 3.000 m rur. Wymieniona została także instalacja wentylacji 
mechanicznej, zabudowano dwie nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Wykonano 
nową instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano prawie 280 nowych grzejników a do 
wykonania instalacji zużyto prawie 5.000 m (5 km!) rur o różnej średnicy. Stare nieszczelne okna i drzwi 
wymieniono na nowe. Wymieniono 192 okna skrzynkowe i 15 drzwi wejściowych, stolarka okienna i 
drzwiowa wykonana została jako drewniana, z zachowaniem jej zabytkowej formy a zarazem spełniając 
obecne wymogi przenikalności cieplnej. Oświetlenie też jest nowe: w budynku wymieniono 709 szt. 
lamp na energooszczędne lampy LED, a w zabytkowych żyrandolach wymieniono 113 żarówek na LED-
owe.  

 
Całkowita wartość projektu to 9 619 910 zł 
z czego 4 532 522 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 



4 
 

wkład własny powiatu wynosi 5 087 388 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach tego kierunku wykonano także termomodernizację dachu budynku Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze 
środowiska Powiat Strzelecki poniósł koszt remontu w wysokości 85 500 zł.  
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Ze względu na ograniczone środki finansowe w obecnym okresie programowania realizację projektu 
pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ”, jak i projekt pn. „Przebudowa systemu grzewczego 
wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i podłóg CKZiU  
w Strzelcach Opolskich”, podobnie „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich” 
przesunięto na rok 2023.  
Kierunek  działania 1.1.4 Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie ochrony środowiska i ekologii – to zamieszczanie w gazecie powiatowej oraz na stronie 
internetowej powiatu  informacji, artykułów na temat np. ochrony drzew, zapobiegania gradacji 
szkodników itp., informowanie rolników o zagrożeniach upraw przez szkodniki lub choroby we 
współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolnego i Inspekcją Ochrony Roślin. Uruchomiona została przy 
współpracy naszego powiatu i gminy Strzelce Opolskie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
automatyczna stacji pomiarów jakości powietrza w Strzelcach Opolskich. Wykonano wielorazowe torby 
płócienne z projektem graficznym promującym ochronę powietrza. Torby są rozdysponowane wśród 
mieszkańców powiatu.  
 
POLE OPERACYJNE 1.2  
ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
 
Na terenie Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 zrealizowane zadania miały na celu podniesienie jakości 
infrastruktury drogowej. Celem jest dostosowanie dróg do obowiązujących warunków technicznych, 
parametrów funkcjonalno-użytkowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 
W ramach kierunku działania 1.2.1. Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego, 
zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego w roku 2020 PKS S.A. w Strzelcach Opolskich zakupił: 
 
Autobusy Setra S 415 UL (50 miejsc) rok 2006 i 2009 - 4 szt. wartość zakupu : 542 241,63 zł 
Autobusy Setra S 415 GT (50 miejsc) rok 2009 - 3 szt. wartość zakupu : 444 385,59 zł (Leasing) 
Autobus Mercedes-Benz Sprinter  518 CDI - 1 szt. wartość zakupu : 75 000,00 zł 

 
Natomiast zrealizowano następujące zadania:  

 
1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice 

Siedlec   
zadanie polegało na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na odcinku ok 740 
m w ciągu drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec (Otmice - 
przejazd PKP). Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z 
betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym. 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko 
Koszt zadania: 220 732,82 zł 
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2. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op. - Krasiejów na odcinku 
Strzelce Opolskie – Rozmierka 

zadanie polegało na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w ciągu drogi 
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka. Zakres 
robót to frezowanie starej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 
(warstwy wiążącej i ścieralnej), wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym, 
odtworzenie rowów przydrożnych. 
Koszt zadania: 189 929,22 zł 
 

3. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Odnowa 
nawierzchni bitumicznej drogi – roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej 
nawierzchni asfaltowej jezdni w zakresie warstwy ścieralnej lub warstwy wiążącej i 
ścieralnej. 

Zakres i sposób wykonywania robót: 
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia 
starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (lokalnie), 
ułożenie warstwy wiążącej i/lub tylko ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego; ścinanie i 
wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym z frezowania wraz z profilowaniem 
pobocza gruntowego za utwardzeniem; regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót; odnowienie 
oznakowania poziomego 
Koszt zadania: 249 959,48 zł 
 

4. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w 
m. Grodzisko ul. Główna” 
 

Przebudowa mostu polega na rozbiórce istniejącego obiektu i jego odbudowie, bez zmiany lokalizacji i 
o parametrach zgodnych z obowiązującym przepisami. Założono, że przebudowa mostu zostanie 
wykonana przy wyłączeniu obiektu z ruchu. 
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Zakres prac obejmował: 

 zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wód rzeki przed zanieczyszczeniem, 

 zabezpieczenie i przełożenie urządzeń i sieci obcych w pobliżu mostu, 

 rozbiórkę istniejącego mostu, 

 wykonanie żelbetowych fundamentów i ścian bocznych obiektu, 

 montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej, 

 wykonanie zasypki gruntowej w obrębie konstrukcji stalowej z blachy falistej, 

 montaż elementów wyposażenie mostu, 

 odtworzenie nawierzchni drogowej na moście i dojazdach, 

 lokalne umocnienie dna potoku w obrębie mostu, 

 uporządkowanie terenu pod obiektem. 
 

Koszt zadania: 957 489,45 zł 
Środki własne powiatu: 437 113,74 zł  
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 520 375,71 zł 
 

 
 

5. Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa 
Kwota 106 861,72 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica 
Zakres robót: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego (lokalnie), ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca / 
ścieralna); wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym  wraz z 
profilowaniem pobocza gruntowego za utwardzeniem; regulacja urządzeń w pasie 
wykonywanych robót; budowa odcinka chodnika, remont odwodnienia, odnowienie 
oznakowania poziomego, remont oznakowania pionowego, 
 

6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823 O Kadłub - Osiek ul. Powstańców Śląskich 
Kwota 57 956,83 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie 
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Zakres robót: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont odwodnienia drogi, montaż 
krawężników i obrzeży na ławie betonowej, roboty wykończeniowe 
 

7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 
Etap II 
Kwota 173 798,10 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie 
Zakres robót: Etap 2 obejmuje odcinek długości 161,30 m: rozebranie muru z kamienia 
wapiennego, ścinanie drzew wraz z wywozem dłużyc i karpiny, mechaniczne karczowanie pni , 
gęstych krzewów i odrostów, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa zjazdu na drogę 
gminną – ul. Wrzosową, budowa odwodnienia obejmująca : studnie wpustowe, studnie 
chłonne, przykanaliki z rur PVC łączące studnie wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi, 
budowa ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysokościowa zaworów przyłączy 
wodociągowych, ustawienie oznakowania pionowego. 
 

8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. 
Staniszcze Wielkie ul. 1 – Maja 
Kwota 331 179,84 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie 
Zakres robót: Etap 1 obejmuje odcinek długości 343,50 m: budowa chodnika, budowa ścieku 
przykrawężnikowego, przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne, budowa odcinków 
kanalizacji, budowa studni i wpustów ulicznych, przebudowa jezdni na poszerzeniach, 
wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych, przebudowa kolidującego słupa 
energetycznego. 
 

9. Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Zimna wódka na odcinku od ul. 
Gajowej do ul. Ujazdowskiej 
Kwota 121 326,44 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd 
Zakres robót: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego (lokalnie), ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca / 
ścieralna); wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym  wraz z 
profilowaniem pobocza gruntowego za utwardzeniem; regulacja urządzeń w pasie 
wykonywanych robót; budowa odcinka chodnika, remont odwodnienia, odnowienie 
oznakowania poziomego, remont oznakowania pionowego. 
 
 

10. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O Klucz DP 1455 O w Kluczu 
Kwota 90 091,99 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd 
Zakres robót: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego (lokalnie), ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna); 
wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem wraz z profilowaniem pobocza 
gruntowego za utwardzeniem; regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót; odnowienie 
oznakowania poziomego. 
 

11. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka - Sieroniowice na 
odcinku Balcarzowice – Sieroniowice 
Kwota 166 610,65 zł 
Realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd 
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Zakres robót: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego (lokalnie), ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna); 
wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem wraz z profilowaniem pobocza 
gruntowego za utwardzeniem; regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót; odnowienie 
oznakowania poziomego. 
 

12. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1803 O Piotrówka -Żędowice w m. 
Żędowice ul. Strzelecka 
Kwota 69 970,08 zł 
Zakres robót: rozebranie nawierzchni z kostki granitowej, wyrównanie podbudowy, ułożenie 
nawierzchni z kostki granitowej staroużytecznej 

 
POLE OPERACYJNE 1.3  
NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA BAZA EDUKACJI 

 

Pole to obejmuje wsparcie rozwoju infrastruktury, w tym wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz 
materiały dydaktyczne placówek funkcjonujących w publicznym systemie oświaty, a także tworzenie  
i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w odpowiednie zaplecze dla praktycznej nauki 
zawodu i stymulacji środowiska pracy. Obejmuje ono również tworzenie jak najlepszych warunków do 
pracy z dziećmi  i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędnym jest wyposażenie 
placówek w sprzęt do komunikacji alternatywnej. 
 
W ramach kierunków działania:  
1.3.1. Poprawa dostępności i jakości szkolnictwa zawodowego  
1.3.3. Dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
1.3.5. Rozwój technik cyfrowych w procesie edukacji 
zrealizowano projekty: 

1) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: 
Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i 
modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich. W ramach 
modernizacji utworzono i doposażono Centrum Obróbki Metalu (COM) poprzez stworzenie pracowni: 
mechaniki ogólnej, spawalni, obróbki plastycznej, mechaniki, ślusarni, obrabiarek konwencjonalnych, 
CNC. Utworzono również pracownię elektroniki i pracownię hotelarstwa, a zmodernizowano 
pracownię turystyczną. Wymieniono instalację elektryczną, przeprowadzono remont posadzek, 
malowanie, budowę ścianek działowych i wyburzenie ścianek działowych. W ramach doposażenia 
zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy 
hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe, stanowiska 
egzaminacyjne, ladę recepcyjną, zestawy narzędzi do prac elektrycznych oraz inne materiały, narzędzia 
i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu). 
 
W okresie sprawozdawczym część projektu realizowana przez Powiat Strzelecki została zakończona. 
Realizacja projektu przez pozostałych partnerów nadal trwa. 
Całkowity koszt zadania – 2 220 869,00 zł 

- Budżet Powiatu Strzeleckiego – 416 150,00 zł 
- Środki z UE, EFRR – 1 804 719,00 zł 
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2) „Zawodowi Zawodowcy”  
Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i 
problemy, z którymi borykają się uczniowie szkół zawodowych z terenu Powiatu Strzeleckiego 
(Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Branżowej 
Szkoły I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem i Branżowej Szkoły I stopnia w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w 
Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy). Celem projektu jest wzrost atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie Strzeleckim poprzez uzyskanie przez uczniów biorących udział w projekcie 
kwalifikacji deficytowych na rynku pracy oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
- przeprowadzono część kursów zaplanowanych w ramach projektu, przeprowadzono egzaminy, 
- na bieżąco dokonywano zakupów na zajęcia stolarskie i gastronomiczne, 
- realizowano staże i praktyki dla uczniów, 
- nauczyciele zrealizowali studia podyplomowe oraz uzyskali dyplomy potwierdzające nabyte 
kwalifikacje, 
- wyłoniono wykonawcę oraz przeprowadzono egzaminy językowe z j. angielskiego i niemieckiego, 
- realizacja zadań była częściowo wstrzymana ze względu na pandemię COVID-19. 
 
Całkowita wartość projektu:  1 868 294,00 zł  
Budżet Powiatu Strzeleckiego - 253 125,00 zł 
Dofinansowanie ze środków UE - 1 615 169,00 zł 
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Kierunek działania 1.3.4 Doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędny sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne to realizowane projekty: 
 

1. Rządowy Program  „Aktywna tablica” w ramach którego zakupiono dwa interaktywne 
monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali  do pracy zdalnej. 

Budżet Wojewody – 14 000,00 zł 
Budżet Powiatu Strzeleckiego – 3 000,00 zł 
 

2. Projekt grantowy „Zdalna szkoła” w ramach którego zakupiono łącznie 33 laptopy oraz 12 
dysków dla uczniów szkół Powiatu Strzeleckiego w celu pomocy przy realizacji nauki zdalnej 

Budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 80 000,00 zł  
Budżet Powiatu Strzeleckiego -  748,27 zł 
 

3. Projekt „Nauka dla nas w sam raz” – to wielokierunkowe , specjalistyczne zajęcia manualne, 
artystyczne, techniczne,  sportowe i terapeutyczne: hipoterapia, kynoterapia,  AAC, integracja  
sensoryczna, siłownia, gimnastyka korekcyjna, terapia Biofeedback,  zajęcia w wodzie i 
hydroterapia. Aktywny sposób  spędzania wolnego czasu po zajęciach a jednocześnie 
ustawiczne bodźce wspierające rozwój zaburzonych funkcji organizmu ucznia 
niepełnosprawnego intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnikami są 
uczniowie szkoły podstawowej klas III, IV, V, VI i zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. 
Celem projektu  jest zniwelowanie przeszkód wśród uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych z terenu Powiatu Strzeleckiego (uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem), na które 
napotykają w procesie kształcenia ogólnego. W ramach projektu realizuje się kompleksowe 
zadania, które poprzez wzajemne uzupełnianie się stanowią swoisty pakiet edukacyjny. 
Dokształcani są również nauczyciele na co dzień pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 08.03.2018r. 
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W okresie sprawozdawczym: 
- na bieżąco realizowano wszystkie założenia projektowe, w tym organizowano wyjazdy w ramach 
projektu oraz prowadzono zajęcia, 
- nauczyciele regularnie uczęszczali na studia podyplomowe 
- wyłoniono Wykonawców świadczących usługę zorganizowania, przeprowadzenia kursów i szkoleń dla 
nauczycieli w związku z czym nauczyciele rozpoczęli doskonalenie zawodowe 
- realizacja zadań była częściowo wstrzymana ze względu na pandemię COVID-19. 
Dofinansowanie za środków UE - 523 070,00 zł 
Budżet Powiatu Strzeleckiego - 153 370,00 zł, w tym wkład własny uwzględniony w projekcie 27 530,00 
zł oraz dodatkowy wkład własny 125 840,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto w ramach tego zadania zostały doposażone placówki oświatowe, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Strzelecki. To m.in. wyposażenie szkół w materiały edukacyjne  
i ćwiczeniowe, pomoce dydaktyczne oraz w sprzęty i meble, a także doposażenie pracowni 
komputerowych. 
Kierunek działania 1.3.5 Rozwój technik cyfrowych w procesie edukacji w roku 2020, tj. roku wybuchu 
pandemii Covid-19 zyskał szczególnie na znaczeniu. W placówkach oświatowych szczególną uwagę 
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zwracano na doposażanie i wzmocnienie narzędzi zdalnego nauczania, gdyż realia wymusiły takie 
działanie. Przeprowadzono elektroniczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Strzeleckiego, zakupiono licencję na aplikację SIGMA, doposażono nauczycieli w sprzęt komputerowy 
 i oprogramowanie, zinformatyzowano Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich, 
dzięki czemu poprawiła się jakość  świadczonych usług.   
Kierunek 1.3.6. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, w tym lekkoatletycznej (m.in. budowa bieżni, 
skoczni, rzutni na terenie Strzelec Op.) to projekt pn. ,,Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich”, którego wartość wynosi 
3 019 680,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie  ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego, lecz wniosek nie otrzymał dofinansowania. W grudniu 2020 r. ogłoszono 
drugi nabór w ramach w/w środków, gdzie zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Strzeleckiego złożono 
ponownie projekt po wprowadzeniu korekty opisu wniosku.  
 
POLE OPERACYJNE 1.4  
OGÓLNODOSTĘPNE ZASOBY OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Wspieranie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia jest ściśle powiązane z wdrażaniem rozwiązań 
profilaktycznych, a także ze skalą potrzeb mieszkańców Powiatu Strzeleckiego na konkretne usługi 
medyczne. Z kolei wzrost jakości i standardów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim uzależniony 
jest od rozszerzenia oferowanych form i instrumentów pomocowych. W tym zakresie niezbędny jest 
przede wszystkim rozwój infrastruktury oraz doposażenie funkcjonujących na terenie powiatu domów 
pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
W ramach kierunku działania 1.4.1. Wspieranie rozwoju jednostek ochrony zdrowia Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich zrealizował  następujące zadania:  
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NAZWA PROJEKTU ZAKRES REALIZACJI 
ZADANIA 

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ PROJEKTU 

(ZŁ) 

ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

(ZŁ) 

TERMIN 
REALIZACJI 

OSIĄGNIETE WSKAŹNIKI 

Poprawa wydajności usług 
medycznych w szpitalu 
powiatowym w Strzelcach 
Opolskich poprzez 
modernizację odcinka 
ginekologicznego  Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
wraz z dostawą sprzętu 

W ramach projektu 
realizowane są także 
działania przeciw COVID-19 

4 185 618,53 2 872 330,95 z UE 2020/2021 Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia  
- 1  
Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
placówek ochrony zdrowia 
- 1 

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

Zakupiono przewoźny  
aparat RTG 

4 127 794,56 
 

3 508 625,33 z UE 
619 169,23 - Powiat 
Strzelecki 

2020 Liczba doposażonych 
placówek służby zdrowia  
- 1  
Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
placówek ochrony zdrowia 
– 1 
 
 

Budowa lądowiska SOR Przesunięto termin 
realizacji na 2021r. 

1.296.840,00 999 954,00 – 
dofinansowanie 
296 886 – Powiat 
Strzelecki 
 

2021 
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W ramach kierunku działania 1.4.2. Wspieranie rozwoju jednostek pomocy społecznej realizowany był 
wcześniej wspomniany projekt  pn. „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w 
Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach zadania pn.: 
„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. 
Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami realizował szereg drobnych zadań, 
które miały na celu rozwój infrastruktury domów pomocy, np. doposażenie pokojów mieszkańców 
poprzez zakup szafek przyłóżkowych w DPS w Strzelcach Opolskich, w filii w Szymiszowie i filii  
w Leśnicy, zakup łóżek rehabilitacyjnych  czy modernizacja tarasu w DPS w Strzelcach Opolskich,  
w filii w Szymiszowie.  A także wcześniej wspomniana, przeprowadzona w roku 2020 
termomodernizacja dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. 
 
W ramach kierunku działania 1.4.5. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej zapewniono opiekę dzieciom 
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych poprzez umieszczanie ich w 
rodzinie zastępczej, a także organizowano wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym 
rodzinną pieczę zastępczą. W 2020r. w pieczy zastępczej przebywało 144 dzieci. W ciągu roku do rodzin 
zastępczych trafiło 14 nowych dzieci. Wszystkie te dzieci były objęte finansowaniem w ramach 
przyznanych świadczeń. Zadania realizowane przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich były realizowane w następujących obszarach: 
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Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 
w rodzinach zastępczych i w rodzinnych 
domach dziecka poprzez ich 
finansowanie 
- wypłata świadczeń, 
- zwrot wydatków 

Zapewnienie opieki   
i wychowania  dzieciom 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych poprzez umieszczenie 
w rodzinie zastępczej 

1.259.877,25 zł   
169.771,63 zł 

środki własne powiatu 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. W 2020r. w pieczy zastępczej 
przebywało 144 dzieci. W ciągu roku 
do rodzin zastępczych trafiło 14 
nowych dzieci. 
Wszystkie w/w dzieci były objęte 
finansowaniem w ramach 
przyznanych świadczeń. 

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 
w rodzinach zastępczych i w rodzinnych 
domach dziecka poprzez ich 
finansowanie – dodatek wychowawczy 

612.180,00 zł budżet państwa 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. Objęcie finansowaniem 115 
uprawnionych dzieci 

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 
w rodzinach zastępczych i w rodzinnych 
domach dziecka poprzez ich 
finansowanie – świadczenie „Dobry 
Start” 

26.990,00 zł budżet państwa 01.08.2020 r.-31.12.2020 r. Objęcie finansowaniem 78 
uprawnionych dzieci 

Organizowanie wsparcia osobom 
usamodzielnianym opuszczającym 
rodzinną pieczę zastępczą 

Pomoc w usamodzielnieniu 
wychowankom rodzin zastępczych 
poprzez udzielenie pomocy 
finansowej na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie i 
zagospodarowanie. 

125.160,65 zł środki własne powiatu 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. Objęcie finansowaniem 23 
pełnoletnich usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych 
pomocą na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie i 
zagospodarowanie. Wypłata 11 
jednorazowych świadczeń na 
usamodzielnienie oraz 
zagospodarowanie 

Realizacja projektu unijnego pt. ” 
Wsparcie dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych w okresie epidemii 
COVID-19” 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w 
ramach Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, PI 9iv: 
Ułatwianie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

254.897,21 zł Środki z PB -  40.069,84 zł 
Środki z BŚE -  214.827,37 zł 

31.07.2020 - 31.12.2020 Zaopatrzenie rodzin zastępczych i 
dzieci w nich umieszczonych w środki 
ochrony osobistej 
(4270 szt. maseczek,10.300 szt. 
rękawiczek jednorazowych, 523 L 
płynów do dezynfekcji rąk, 75 
laptopów z oprogramowaniem do 
nauki zdalnej, 75 myszek i toreb 
ochronnych, 10 szt. oprogramowania 
dla dzieci z niepełnosprawnością, 60 
szt. drukarek wielofunkcyjnych ze 
skanerem. 
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POLE OPERACYJNE 1.5. 
ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA 

 
Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna to przede wszystkim współpraca ze wszystkimi 
samorządami gminnymi leżącymi w granicach Powiatu Strzeleckiego, ale także z powiatami sąsiednimi, 
której celem byłaby promocja potencjału turystyczno-rekreacyjnego regionu oraz uzupełnianie 
niedostatków infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, by zaspokojenia różnorodnych oczekiwań 
i potrzeb turystów. 
W ramach kierunku działania 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno – rekreacyjnej podjęto 
próbę realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”.  
W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2020 r. złożono pismo do Wojewody Opolskiego Pana Adriana 
Czubaka z informacją, że w maju 2020 r. wygasło pozwolenie na budowę w ramach przedmiotowego 
projektu. W związku z tym, uzyskanie nowego pozwolenia na budowę wraz z aktualizacją kosztorysów 
inwestorskich oraz podziałem dokumentacji na dwa zadania z wyszczególnieniem robót inwestycyjnych  
i konserwatorskich będzie wiązało się z poniesieniem kosztów przez Powiat Strzelecki w wysokości ok 
50-60 tys. złotych oraz możliwością przekazania skorygowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dopiero w miesiącu listopadzie. W związku z powyższym zwrócono się również z 
zapytaniem do Wojewody Opolskiego czy powyższy termin jest akceptowalny. Niestety do dnia 
dzisiejszego Powiat Strzelecki  nie otrzymał  żadnej odpowiedzi. W roku 2020 w Budżecie Powiatu 
Strzeleckiego  utworzono zadanie pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Góra Św. Anny”, gdzie 
zabezpieczono kwotę: 50 000,00 zł na dokonanie podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zgodnie z zaleceniami Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka.  
Całkowita wartość projektu – 12 741 700,00 zł 
Wartość środków zabezpieczonych w roku 2020 – 50 000,00 zł 
Projekt ten wpisuje się również w kierunki działania 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-
rekreacyjnych, 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej oraz 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych m.in. z 
przedsiębiorczością, rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, rolnictwem, promocją, opieką 
zdrowotną i pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym oraz infrastrukturą drogową.  
 
POLE OPERACYJNE 1.6.  
WYSOKI POZIOM INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

 
Zadaniem samorządu w latach obowiązującej strategii jest koncentracja swoich działań na rozwoju 
infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz alarmowaniu mieszkańców 
powiatu o nadchodzącym bądź zaistniałym zagrożeniu, a także doposażaniu wszystkich służb 
bezpieczeństwa publicznego funkcjonujących w jego granicach. Skuteczność tego rodzaju aktywności 
uwarunkowana jest współpracą samorządu powiatowego z innymi instytucjami odpowiedzialnymi 
funkcjonalnie za bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu, w tym z jednostkami samorządu 
terytorialnego na poziomie gminy.  
Kierunek działania 1.6.1. Wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 
oraz 1.6.2. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb bezpieczeństwa publicznego to zakup psa 
służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich – koszt:  7 000 zł 
z budżetu powiatu. Natomiast Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania służące podniesieniu 
świadomości w identyfikacji i współczesnych zagrożeń wśród społeczności lokalnej (edukacja dzieci i 
młodzieży szkolnej oraz osób starszych) poprzez przeprowadzone spotkania, pogadanki, działania 
profilaktyczne na temat promocji Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja 
Komenda, a także przeprowadzone spotkania  w ramach działań:  
 
1. Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok: 
- Świeć przykładem – bądź bezpieczny( 11 spotkań) 
- Bezpieczna droga do szkoły (42 spotkania), 
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- Bezpieczny i świadomy senior (59 spotkań z seniorami, w  tym 55 spotkań z udziałem pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicieli władzy samorządowej oraz spółdzielni mieszkaniowej, 
ponadto indywidualne rozmowy z seniorami), 
- Bezpieczne wakacje (5 spotkań),  
- Bezpieczne ferie (35 spotkań),  
- Bezpieczny przedszkolak (13 spotkań),  
2. Cyberzagrożenia (11 spotkań) 
3. Handel ludźmi (6 spotkań), 
4. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz Narkotyki i dopalacze zabijają (8 
spotkań), 
5. Przestępstwa z nienawiści (5 spotkań). 
-przeprowadzone spotkania na temat odpowiedzialności prawnej i karnej, dopalaczy, narkotyków oraz 
cyberprzestępczości   (w szkołach z pedagogami oraz rodzicami) 
 
Ponadto zakupiono i pozyskiwano środki ochrony osobistej w związku z walką z koronawirusem i 
dystrybuowano je do jednostek samorządu terytorialnego, wybranych jednostek organizacyjnych oraz 
bezpośrednio wydawano mieszkańcom powiatu. Zakupiono 2 sztuki ozonatorów do odkażania 
pomieszczeń starostwa. 
 
 

  

KAPITAŁ LUDZKI 
Cel główny: 
zapewnienie warunków do harmonijnego, bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców. 
 
POLE OPERACYJNE 2.1 
POPRAWA I DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DO TRENDÓW 
DEMOGRAFICZNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 
 
W celu zagwarantowania wysokich standardów zdrowotnych mieszkańców powiatu, w tym 
stanowiącej zasoby rynku pracy, niezbędny jest rozwój programów profilaktycznych skoncentrowanych 
na zmniejszaniu zachorowalności na choroby cywilizacyjne (w tym: nowotwory, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzyca, otyłość), jak również wdrażanie programów edukacyjnych i akcji 
promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych i 
upowszechnianie zachowań prozdrowotnych.  
Kierunek działania 2.1.1. Rozwój opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osób przewlekle chorych i 
niesamodzielnych oraz osób starszych to w roku panującej pandemii głównie podejmowane działania 
zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID 19 poprzez uzyskanie dotacji z rezerwy 
celowej budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, celem było zapewnienie ochrony 
mieszkańcom i pracownikom DPS w związku z zaleceniami sanitarnymi i panującą pandemią COVID 19 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki mieszkańcom. 
Koszt całkowity: 343 662,89 zł  
(w tym: płaca /bez pochodnych/ - 191 404,57 zł oraz zakup ozonatorów, koncentratorów tlenu, 
pulsoksymetrów, termometrów oraz środków ochrony indywidualnej - 152 258,32 zł  
 
Zrealizowano zadanie pn. „Wspieramy DPS nr POWR.02.08.00-00-0109/20 finansowane ze środków 
POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zadanie miało na celu wypłatę wynagrodzenia dla 
pracowników DPS w Strzelcach Opolskich z filiami  
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Kwota całkowita: /bez pochodnych/ 480 649,89 zł,  
w tym: 405 091,70  zł  - środki z UE  
              75 558,19 zł - dochody własne powiatu. 
 
W kierunek działania 2.1.3 Rozwój profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych (choroby 
nowotworowe, układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu 
oddechowego, cukrzyca i otyłość, choroby psychiczne i uzależnienia) wpisuje swą działalność 
„Akademia Czerniaka” - projekt realizowany w ramach godzin przedmiotu wychowania do życia w 
rodzinie i godzin wychowawczych oraz program edukacyjny "Podstępne WZW" realizowane w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Akademia Czerniaka stanowi sekcję naukową Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  Patronat: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie 
Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologiczne. 
Natomiast Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Strzelcach Opolskich realizowała zajęcia 
warsztatowe dla uczniów nt.: 
  

 „ Profilaktyka zachowań ryzykownych” - PSP 1 Strzelce Opolskie 

 „Radzenie sobie ze stresem” - ZSP Zawadzkie  
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli: 

 „Profilaktyka zachowań agresywnych” - PSP Dziewkowice  

 „Jak motywować dziecko do nauki?” - ZPO Zawadzkie  

 „Cyberprzemoc” - PSP Żędowice  
  
W ramach kierunku działania 2.1.4. Rozwój programów i działań promujących zdrowy styl życia 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich realizowała następujące akcje 
edukacyjne i profilaktyczne: 
Programy edukacyjne i profilaktyczne, akcje prozdrowotne: 
 
- „Trzymaj Formę!” – dotyczy zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
- „Czyste Powietrze Wokół Nas” – dotyczy profilaktyki antytytoniowej 
- „Bieg po zdrowie” – dotyczy profilaktyki antytytoniowej 
- „ARS, czyli jak dbać o miłość”  – dotyczy profilaktyki uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze) 
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – dotyczy profilaktyki HIV/AIDS 
- „Podstępne WZW” – dotyczy profilaktyki zakażeń HBV i HCV 
- „Znamię. Znam je?” – dotyczy profilaktyki czerniaka 
- „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
- działania informacyjno-edukacyjne dotyczące koronawirusa 
 
 Dystrybucja materiałów edukacyjnych z zakresu:  
- profilaktyki antytytoniowej  
- profilaktyki WZW A, WZW B, WZWW C 
- profilaktyki HIV/AIDS 
- promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania, 
- profilaktyki grypy. 
 

Z kolei w ramach kierunku 2.1.6. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących 
realizowane były różne działania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, m.in.: zatrudniono 
koordynatorów, psychologa i pedagoga, aby objąć opieką rodziny zastępcze, utrzymano lokal 
mieszkalny, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka oraz pokryto niezbędne koszty związane 
z remontem takiego lokalu mieszkalnego. W ramach indywidualnego programu usamodzielnienia 
pomocą objęto 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających całodobowe placówki, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapeutyczne i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zaopatrzono w sprzęt 
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rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów – 
zrealizowano 1046 wniosków: 
 
- wypłacono dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 50 osobom niepełnosprawnym 
w kwocie 85 031,95 zł, 
- wypłacono dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 996 osobom 
niepełnosprawnym w kwocie 459 803,99 zł. 
 
W ten kierunek działania wpisuje się również działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Zawadzkiem. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych, które mają 
możliwość nabywania nowych umiejętności zawodowych i społecznych, nauki odpowiedzialności za 
powierzone zadania, poprawy zaradności osobistej,  nawiązywania kontaktów interpersonalnych, czy 
korzystania ze wsparcia psychologa i rehabilitanta. 
Koszt całkowity: 797.067,00 zł 
PFRON - 90% - 717.360,00 zł 
Środki powiatu – 10% - 79.707,00 zł 
 
Kierunek działania 2.1.6. Tworzenie racjonalnego systemu wsparcia dla osób potrzebujących to także 
udział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Programie Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za 
Życiem”, którym to objęto 17 dzieci i ich rodziny. Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Strzelcach Opolskich realizowało m.in. pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Program polega na 
realizowaniu wypłat dofinansowań osobom niepełnosprawnym: 
I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
a) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
a) zadanie nr 1,3 i 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, 
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
a) Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym, 
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, 
d) Zadanie 3- zwrot kosztów za dojazd do Eksperta PFRON 
e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego. 
4. Obszar D – pomoc  
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
 
Z dofinansowania skorzystało 39 osób na kwotę: 146.863,99 zł, w tym w ramach : 
Modułu I 
Obszar A, zadanie 2 – 1 osoba na kwotę 1.680,00 zł 
Obszar B, zadanie 1,3 i 4 – 13 osób na kwotę 63.297,46 zł 
Obszar C, zadanie 1 – 1 osoba na kwotę: 10.000,00 zł 
Obszar C, zadanie 2 - 2 osoby na kwotę: 4.450,00 zł 
Obszar C, zadanie 3 - 1 osoba na kwotę: 13.984,00zł 
Obszar C, zadanie 3 -1 osoba na kwotę 65,00 zł 
Obszar C, zadanie 5 - 4 osoby na kwotę: 18.521,25zł 
Obszar D, - 1 osoba na kwotę: 618,78 zł 
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Moduł II –  15 osób  na  kwotę 34.247,50 zł 
W ramach kosztów programu wydatkowano kwotę 5.759,15 zł 
 
Kierunek działania 2.1.7. Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu to przede wszystkim działania 
prowadzone przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich polegające na 
przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli:  
 

 „Sposoby rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych u dzieci” - PSP Kolonowskie.  

 „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - PSP Zawadzkie, PSP Kadłub  

 Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców: Trening Umiejętności Społecznych 

 Autorski cykl „Dziecko w Poradni” – Dysleksja. 
 
POLE OPERACYJNE 2.2.  
UELASTYCZNIENIE ZASOBÓW RYNKU PRACY 

 
W kontekście zmian demograficznych oraz rosnącego wpływu osób starszych na kondycję rynku pracy 
niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do upowszechniania modelu kształcenia ustawicznego, 
m.in. poprzez wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych, 
rozwój doradztwa zawodowego, promowanie i prowadzenie szkoleń oraz społecznych kampanii 
informacyjnych skierowanych do pracodawców w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom 
spowodowanym wiekiem, wspieranie tworzenia miejsc pracy związanych z zaspokajaniem potrzeb 
osób starszych.  
 
Kierunek działania 2.2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców wyróżnia się m.in. działaniami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. To przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP: 
- w aktywizacji uczestniczyło 385 osób (szkolenia - 18, staże - 157, prace interwencyjne - 69, roboty 
publiczne - 6, prace społecznie użyteczne - 74, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 16, 
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - 42, dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 
roku życia - 3), w tym w ramach EFS POWER: 151 uczestników (staże - 95, szkolenia - 11, dotacje – 23, 
prace interwencyjne - 22); EFS RPO: 85 uczestników (staże - 41, szkolenia - 7, dotacje - 10, prace 
interwencyjne – 20, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 7). 
Szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane  – 764 000,00 zł – w ramach środków Funduszu Pracy 
Realizacja projektów systemowych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 036 
900 zł. 
 
Kierunek działania 2.2.2. Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego to prowadzone przez 
Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz informacja zawodowa 
indywidualna i grupowa. Poradnictwo zawodowe indywidualne – 44 osób, poradnictwo grupowe – 10. 
Informacja zawodowa – porady indywidualne – 32 osoby; 9 spotkań z młodzieżą szkolną – 30 osób. Ze 
względu na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią porady oraz informacje zawodowe 
udzielane były telefonicznie – bez ewidencjonowania ich liczby. To także realizacja wcześniej 
wspomnianego projektu „Zawodowi Zawodowcy”.  
W ramach kierunku działania 2.2.3. Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego 
kontynuowana jest działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Kursów Kształcenia 
Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, a także 
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
realizowane przez PUP w Strzelcach Opolskich, który  zawarł z pracodawcami 48 umów  na wsparcie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W ramach zawartych umów kształceniem 
ustawicznym objęto 196 osób (w tym 16 pracodawców) na łączną kwotę 377 700,00 zł.  
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POLE OPERACYJNE 2.3  
BUDOWANIE NOWOCZESNEJ EDUKACJI DOSTOSOWANEJ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ 
RZECZYWISTOŚCI 

 
Nowoczesna edukacja na terenie Powiatu Strzeleckiego tworzona jest z jednej strony poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zarówno 
tych z problemami w nauce, jak i tych, którzy chcą się rozwijać bardziej, aniżeli przewiduje to 
podstawowy program nauczania, a także organizację kursów i szkoleń dla uczniów szkół zawodowych 
dających dodatkowe uprawnienia.  
 
Kierunek 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 Państwową Strażą Pożarną. Kontynuacja klas patronackich we 
współpracy z Kronospanem – technik mechatronik; stypendia dla uczniów, umowa o współpracy z 
największymi firmami w regionie, takimi jak: Kronospan, Mubea,  Ifa, WeWire (dawny Coroplast) czy 
ECO, a także stypendia dla uczniów fundowane przez firmy.  
To także realizacja projektów: 

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

2. „Zawodowi Zawodowcy” – wcześniej wspomniany 
 

Kierunek działania 2.3.2. Organizacja kształcenia praktycznego uwzględniającego staże, praktyki 
zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych to realizacja praktyk zagranicznych i umów, np. 
„Hiszpańskie praktyki - kluczem do sukcesu” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich /w ramach projektu uczniowie wyjadą w 2021 i 2022 roku na praktykę 
zagraniczną na Teneryfę/ oraz praktyki u lokalnych przedsiębiorców.  
Kierunek działania 2.3.3. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów to zajęcia rewalidacji 
indywidualnej w szkołach oraz dostosowanie metod i form nauczania dla uczniów posiadających 
orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. A także wcześniej 
wspomniane projekty pn.: „Nauka dla nas w sam raz” i „Zawodowi Zawodowcy”.  
Kierunek działania 2.3.5. Rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia tu realizowane są wcześniej 
wspomniane projekty: „Nauka dla nas w sam raz” i „Zawodowi Zawodowcy”, „Wsparcie kształcenia 
zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 
Kierunek 2.3.6. Promocja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego i postaw przedsiębiorczych 
uczniów to działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo 
Zawodowe na Rynku Pracy, punkty te działają we wszystkich 3 szkołach ponadpodstawowych w 
naszym powiecie. Prowadzone były także zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII szkół 
podstawowych, a także spotkania doradcze z rodzicami szkół podstawowych  w sieci współpracy - 
Grupa Doradców Zawodowych działająca przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach 
Opolskich. 
Kierunek działania 2.3.7. Tworzenie powiązań szkół i placówek oświatowych dla wykorzystania 
posiadanych zasobów w procesie edukacji uczniów to zadania: 
 
Projekt „Wzmocnienie osobowości i rozwijanie aktywności twórczej u 
uczniów ze specjalnymi potrzebami” realizowany przez Zespół Placówek 
Oświatowych w Leśnicy 
 

87 357,00 zł 

Projekt „Ambasadorzy w gumowcach” realizowany przez Liceum 
Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich 
 

82 898,00 zł 
 

Projekt „CKZiU – Europejską szkoła” realizowany przez CKZiU w Strzelcach 
Opolskich 

 
252 760,00 zł 
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POLE OPERACYJNE 2.4  
ROZWÓJ KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO 

 
W tym zakresie uwagę należy zwrócić na podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości 
infrastruktury kulturalnej, a także aktywizację mieszkańców wokół promocji tradycji i kultury regionu, 
ze szczególnym przywiązaniem do kultywowania regionalnych tradycji i zwyczajów.  
 
W ramach kierunku działania 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu 
wolnego dla mieszkańców powiatu strzeleckiego realizowano zadanie pn. „Animator – Moje Boisko 
Orlik 2012”. Zadanie zrealizowane w całości w 2020 roku: upowszechnianie aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełno-
sprawnych i rodzin; wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności 
ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i 
związanej z nim jakości życia; stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości 
uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych; optymalne 
wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, a także rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji jak: 
animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, 
profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli. 
Również w ramach tego kierunku działania Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w roku 
2020 zrealizowało bardzo wiele interesujących projektów, skierowanych do mieszkańców naszego 
powiatu. Oto wybrane projekty realizowane przez PCK: 
 

„Zimowa Sensoplastyka® Elementy” – 
polisensoryczne zajęcia rozwojowe dla dzieci 

bezkosztowo  Liczba uczestników: 23 
osoby; 

Wystawa pokonkursowa „Portret Babci i Dziadka 
w literaturze” 

bezkosztowo   

Pokaz teatralny „Latarnia Magiczna” dla dzieci i 
dorosłych 

800,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 34 
osoby; 

Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece – zajęcia 
plastyczne wraz z sesją fotograficzną dla dzieci 
oraz ich dziadków 

286,68 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 16 
osób; 

Wernisaż wystawy pt. „Ślązacy dla Niepodległej” 
oraz wykład prof. M. Lisa 

bezkosztowo  Liczba uczestników: 
150 osób; 

„Odjechana kultura”, czyli wyjazd rodzinny do 
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu 

1 216,82 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 30 
osób; 

Spektakl teatralny pt. „Opowieści z teczki 
profesora Książeczki” dla dzieci przedszkolnych 
oraz uczniów szkół podstawowych z klas I-III 

500,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 
160 osób; 

Ferie w Bibliotece „Super komiksowe ferie dla 
super bohaterów” : 
- "Superbohaterowie na tropie"  
- "Iniemamocnych na nas"  
- "W kociołku Panoramiksa"  
- "Igrzyska superbohaterów"  
- "Komiksowy zawrót głowy" 

127,89 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 57 
osób; 

Warsztaty rzeźby w drewnie 781,13 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 33 
osoby; 

Koncert „Trzech Tenorów – Piosenki o miłości” 7 235,37 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 
200 osób; 

Warsztaty "Zostań Artystą w Krainie Lodu"  
- "Poniedziałek z Olafem"  
- "Zimowe miasteczko"  
- "Środa z pingwinami"  
- "Zaśnieżone przygody ze sztuką"  
- "Lampiony z Krainy Lodu" 

327,57 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 68 
osób 

„Fascynujący Świat Pająków i Skorpionów” – 
wystawa w Regionalnej Izbie Tradycji 

bezkosztowo  Liczba odwiedzających 
: ok. 1000 osób 
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Spotkanie pt. „Arktyczny Spitsbergen i 
norweskie Lofoty” w ramach Strzeleckich 
Spotkań Podróżników 

400,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 15 
osób; 

Wernisaż wystawy „Sztuka Afryki” 2 800,00 zł Dotacja podmiotowa  

Warsztaty plastyczne tworzenia masek 
afrykańskich 

194,97 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 25 
osób; 

Wystawa on-line „Sztuka Afryki” w Regionalnej 
Izbie Tradycji 

bezkosztowo  Liczba odbiorców: 84 
osoby; 

Warsztaty wielkanocne on-line dla dzieci 
„Wielkanoc jak malowana” 

bezkosztowo  Liczba odbiorców: 69; 

„Kolorowa gąsienica” warsztaty on-line z 
elementami języka angielskiego dla maluchów 

bezkosztowo  Liczba odbiorców: 319; 

Wernisaż wystawy malarstwa Danuty 
Drzewieckiej pn. „Kobieca strona natury” on-line 

bezkosztowo  Liczba odbiorców: 592; 

„Tropem dawnych pocztówek” – rodzinna gra 
plenerowa 

1 131,40 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 28 
osób; 

Plenerowa projekcja filmu pt.: „Córka trenera” 
połączona z panelem dyskusyjnym 

1. 5 559,65 zł 
2. 2 580,00 zł 

1. Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
2. Dotacja celowa 
Powiatu Strzeleckiego  

Liczba uczestników: 53 
osoby; 

Warsztaty wakacyjne dla dzieci   Środki własne Liczba uczestników: 
199 

Spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Pieskie życie” – 
Teatr WIT-WIT 

2 700,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 75 
osoby; 

Spektakl teatralny o nocy świętojańskiej pt.: 
„Żywioły” 
 

1. 13 215,35 zł 
2. 2 341,99 zł 

 

1. Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
2. Dotacja celowa 
Powiatu Strzeleckiego 

Liczba uczestników: 
156 osoby; 

Koncert Natalii Kukulskiej w ogrodzie PCK 
 

1. 31 731,13 zł 
2. 3 673,65 zł 

1. Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
2. Dotacja celowa 
Powiatu Strzeleckiego 

Liczba uczestników: 
156 osób; 

Narodowe czytanie „Balladyna” bezkosztowo  Liczba odbiorców: 103 
osoby 

Wystawa „Odkurzona przeszłość – zapomniane 
skarby mieszkańców Powiatu Strzeleckiego” 

bezkosztowo   

Multimedialna wystawa pt. „Plebiscytowe 
Opole” oraz wykład prof. Michała Lisa 

bezkosztowo  Liczba uczestników: 68 
osób; 

Performance pn.: „Baśniowa podróż klaunów” 1. 10 536,23 zł 
2. 4 176,18 zł 

1. Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
2. Dotacja celowa 
Powiatu Strzeleckiego 

Liczba uczestników: 
101 osób; liczba 
odbiorców: 202 osoby 

Kurs krawiectwa dla początkujących „Szycie z 
klasą” 

1 350,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba uczestników: 84 
osóby; 

Wystawa o Józefie Elsnerze 307,50 zł Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  

 

Wystawa Bożonarodzeniowa w Regionalne Izbie 
Tradycji „Magia Świąt” 

bezkosztowo  Liczba odbiorców : 54 
osoby; 

Konkurs plastyczny ”Galeria noworocznych 
marzeń”  

bezkosztowo  Liczba uczestników: 29 
osób; 

Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem 1. 6 935,34 zł 
2. 564,00 zł 

1. Dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 

Liczba odbiorców : 
1356 osób; 
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Narodowego  
2. Dotacja celowa 
Powiatu Strzeleckiego 

Bajka muzyczna dla dzieci „Bałwany chcą 
odmiany” – Teatr WIT-WIT 

2 800,00 zł Dotacja podmiotowa Liczba odbiorców : 161 
osób; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratowanie zabytków to jedno z zadań samorządu powiatowego. W każdej kadencji Rady Powiatu 
uchwalany jest Program Opieki nad Zabytkami. Wyznacza on najważniejsze kierunki działań na cztery 
lata. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2020 udzielono dotacji: 
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1. Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie na 

dofinansowanie zadania: „Prace konserwatorskie polichromii (malowideł) drewnianej 
balustrady chóru w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Centawie” w wysokości 
5.000,00 zł. 

 
2. Rzymsko-katolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Grodzisku na dofinansowanie 

zadania „Prace konserwatorskie renowacji zabytkowych organów Schlag&Söhne w kościele 
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku- etap I” w wysokości 5.000,00 zł. 
 

 
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na dofinansowanie 

zadania:  „Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku ambona z kościoła 
cmentarnego pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy” w wysokości 5.000,00 zł. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOOPERACJA 
 
Cel główny: 
budowanie silnych struktur współpracy między podmiotami należącymi do wszystkich sektorów oraz 
wzrost kompetencji instytucji samorządu powiatowego. W ramach tego pola strategicznego 
zrealizowano zadania, które zostały uszczegółowione poniżej. 
 
POLE OPERACYJNE 3.1. 
KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA 

 
Głównie w obszarach związanych z gospodarką, przedsiębiorczością, edukacją, turystyką i promocją, 
rolnictwem, a także współpraca lokalnych przedsiębiorców z sektorem nauki i instytucjami badawczo- 
rozwojowymi to zakresy działań pola 3.1. Działania powinny być ukierunkowane w szczególności na 
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, a także w obszarze organizacji kursów i szkoleń skierowanych do 
przedsiębiorców, w tym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych, rozwoju 
umiejętności, wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności językowych.  
 
W ramach kierunku działania 3.1.1. Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym 
oraz instytucjami otoczenia biznesu Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich organizował 
Giełdy Pracy – według potrzeb pracodawców – do końca lutego 2020r. zorganizowano także 
konferencję dla pracodawców i przedsiębiorców dot. możliwości wsparcia zatrudnienia i współpracy na 
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lokalnym rynku pracy. Jednakże ze względu na ograniczenia związane z ogłoszoną pandemią wszelkie 
kontakty z pracodawcami oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy odbywały się drogą 
telefoniczną lub internetowo.  
Kierunek działania 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych m.in. z 
przedsiębiorczością, rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, rolnictwem, promocją, opieką 
zdrowotną i pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym oraz infrastrukturą drogową to 
naprzemienna organizacja konkursów skierowanych do przedsiębiorców z terenu Powiatu 
Strzeleckiego – dwa konkursy pn. „Poznaj Moją Nową Firmę” oraz „Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego”. Celem obydwu konkursów jest wyróżnienie i promowanie produktów i usług 
wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego, przekonanie mieszkańców Powiatu 
Strzeleckiego i Woj. Opolskiego do kupowania produktów (usług) wytworzonych na terenie powiatu,  
w oparciu o lokalne surowce jako cechujących się wysoką jakością, a także wzmocnienie dobrego 
wizerunku Powiatu – jako samorządu działającego na rzecz promocji przedsiębiorczości i wspierającego 
rozwój MMŚP. W 2020 roku wyłoniono zwycięską, nagrodzono konsumenta, który wziął udział  
w głosowaniu, jednakże Gala Lauri z wręczeniem nagród się nie odbyła z powody pandemii.  
 
POLE OPERACYJNE 3.2  
PROFESJONALNE KADRY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
Analiza zasobów kadrowych samorządu powiatowego wskazuje na konieczność rozwoju kompetencji  
w zakresie metod, systemów i narzędzi zarządzania administracją publiczną, rozwoju etyki zawodowej i 
postaw społecznie odpowiedzialnych, prowadzenia ciągłego i systematycznego pomiaru i 
porównywania wyników własnej działalności, wdrażania usług e-administracji, nowoczesnego 
doradztwa zawodowego, opieki zdrowotnej i społecznej oraz stymulowania partycypacji społecznej.  
W ramach kierunku działania 3.2.2.  Nowoczesne e-usługi publiczne i upowszechnianie elektronicznej 
obsługi ludności realizowany jest projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego”.  
 
Powiat Opolski jako lider porozumienia zawarł umowę z Województwem Opolskim nr RPOP.10.03.00-
16-0012/17-00 z dnia 27.03.2018r. o dofinansowanie Projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Zawarto umowę nr 149/2018 z dnia 
8.06.2018r. z Powiatem Opolskim jako liderem porozumienia w sprawie wspólnego sfinansowania i 
przepływów finansowych na realizację projektu pn. ”e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych województwa opolskiego”.  W dniu 18.03.2019r. zawarto umowę na zarządzanie 
projektem pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego. 
Zawarto umowę nr 99/2019 z dnia 4.07.2019r. na zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, 
wykonanie prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. ”e-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Zawarto umowę nr 120/2019 z dnia 
30.08.2019r. na utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych i poprawę jakości zbiorów w postaci 
elektronicznej poprzez digitalizację operatów dla miasta Strzelce Op., miasta Ujazd, oraz miasta i gminy 
Zawadzkie. Umowa w części etapu I została zrealizowana. 
Odebrano II etap prac na digitalizację zasobu geodezyjnego. W wyniku realizacji projektu zostaną 
uruchomione usługi telekomunikacyjne umożliwiające interesantom złożenie wniosku, zakup, 
zapłacenie oraz pozyskanie dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym Powiatu 
Strzeleckiego.  
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020, przy 21% wkładzie własnym.   
Wkład własny: 98 223,84  zł  
Środki unijne: 369 508,74  zł 
Całkowity koszt zadania: 467 732, 58 zł 
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Koszt wykonanych zadań w roku 2020: 
Całkowity koszt zadań (wraz z dofinansowaniem) dla Powiatu Strzeleckiego – 41 748,93  zł 
Wkład własny powiatu – 8 767,28  zł 
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P O D S U M O W A N I E 
 

 
Analiza bardzo szczegółowych materiałów zebranych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu 
Strzeleckiego, a także służb zespolonych oraz wydziałów tutejszego starostwa pozwala na pozytywną 
ocenę stopnia realizacji strategii w okresie objętym niniejszym raportem, tj. w roku 2020. Jego 
podstawowym założeniem jest zobrazowanie stanu osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych 
przyjętych w strategii przy wykorzystaniu określonych wskaźników monitorowania. W roku 
sprawozdawczym 2020: 
 
 

 podjęto działania ukierunkowane na poprawę warunków funkcjonowania placówek pomocy 
społecznej. Szczególnie istotny jest tu spektakularny projekt pn. „Termomodernizacja 
budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii”, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. Ogromne nakłady inwestycyjne dają gwarancję 
podniesienia standardów i dalszego funkcjonowania placówek pomocy społecznej na terenie 
powiatu; 
 

 podjęto szereg działań przyczyniających się do poprawy jakości kształcenia. Nastąpiła poprawa 
warunków nauczania i możliwości rozwoju osób uczących się poprzez przedsięwzięcia 
inwestycyjne w placówkach edukacyjnych. Doposażono szkoły i placówki oświatowe w sprzęt 
komputerowy i inne pomoce dydaktyczne, szczególnie w dobie zajęć zdalnych wymuszonych 
przez panującą pandemię; 

 

 kontynuowane są działania z zakresu poprawy i funkcjonowania powiatowej infrastruktury 
drogowej. Realizacja zadań koncentrowała się przede wszystkim na przebudowie i remontach 
dróg powiatowych.  

 
 
W opinii Komisji ds. monitorowania „Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” ocena 
realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego za rok 2020 jest pozytywna. Dokument daje obraz 
powiatu, jako samorządu, który dzięki realizacji wielu zadań, otwiera szerokie perspektywy jego 
rozwoju i unowocześnienia, a także wzmacnia wizerunek samorządu otwartego i odpowiadającego na 
rosnące potrzeby społeczeństwa. Choć ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii, która swoje piętno 
odcisnęła we wszystkich sferach życia społecznego, to w tym czasie udało się zrealizować projekty w 
ramach kierunków działań ujętych w ww. dokumencie, a także rozpocząć realizację projektów, które 
nadal trwają, bądź rozpoczną się wkrótce. Są to w szczególności projekty obszerne, obejmujące dużą 
ilość beneficjentów lub obejmujące swoim zakresem duże, wręcz spektakularne prace. Tu wymienić 
należy niebagatelne pod względem zarówno budżetu samego projektu, ale i ilości odbiorców, projekty 
edukacyjne: 
 

 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 
 „Zawodowi Zawodowcy” 
 „Nauka dla nas w sam raz” 

 
A także projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego”, który polega na uruchomieniu usług telekomunikacyjnych umożliwiających interesantom 
złożenie wniosku, zakup, zapłatę oraz pozyskanie dokumentów znajdujących się w zasobie 
geodezyjnym Powiatu Strzeleckiego.  
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Ponadto zaznaczyć należy, iż są takie zadania, które choć ujęte w dokumencie strategii, to z uwagi na 
brak środków finansowych nie ma możliwości zrealizowania ich w planowanym  terminie. Termin 
realizacji zadania albo został przesunięty na późniejszy, albo z jego realizacji zrezygnowano. I tak ze 
względu na ograniczone środki finansowe w obecnym okresie programowania realizację niżej 
wymienionych projektów przesunięto na kolejne lata: 
 

 „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia 
dachowego i dociepleniem podłóg CKZiU w Strzelcach Opolskich” 

 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 

Niestety trzeba też przyznać, że z uwagi na specyfikę zupełnie innego od poprzednich roku 2020 oraz 
wynikające tego obostrzenia i ograniczenia, część projektów, szczególnie tych związanych z 
cyklicznością i udziałem beneficjentów – mieszkańców powiatu – jak np. największa impreza 
plenerowa organizowana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego „Powiatowe Święto Chleba” czy bardzo 
popularna już akcja prozdrowotna „Biała Sobota, a także konkurs skierowany do mikro i małych 
przedsiębiorców z terenu powiatu „Poznaj Moją Nową Firmę”, niestety nie mogły się odbyć. 
  
Sformułowana w roku 2014, u progu powstania nowego wówczas dokumentu strategii rozwoju, wizja 
obszaru naszego powiatu brzmiała:  
„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”.  
 
Docelowo w 2020 r. powiat strzelecki stał się przestrzenią przyjazną mieszkańcom, gdzie zwraca się 
uwagę na ich kluczowe potrzeby, w tym w szczególności na:  
 

 dostępność komunikacyjną (obecnie brak tzw. „białych plam” na mapie komunikacyjnej 
powiatu oraz wzorcowa i chętnie brana za przykład w skali całego kraju działalność Związku 
Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI),  

 szeroko pojmowane bezpieczeństwo mieszkańców 

 edukację (szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki należą do najlepiej 
zarządzanych, wyposażonych i mają świetnie osiągnięcia w nauczaniu, co potwierdzają wysokie 
wyniki w ogólnopolskich rankingach)  
 

Analizując informacje przekazane przez wydziały i jednostki zaangażowane w realizację Strategii 
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, można pozytywnie ocenić stopień realizacji Strategii 
w okresie objętym niniejszym raportem. W badanym okresie powiat we właściwy sposób 
wykorzystywał własne zasoby i możliwości materialne oraz personalne niezbędne do realizacji zadań 
określonych w strategii, a zrealizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia wyznaczonych celów 
adekwatnych do określonych potrzeb.  

 
 
 
 
 

Przewodnicząca  
Komisji ds. monitorowania  

„Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” 
 

Joanna Koszela 
 
 
 
 

Strzelce Opolskie, dnia 09.03.2021r. 


