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I. Wprowadzenie 

 

 Obowiązek opracowania raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a. ust. 1-2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920).  

Dokument ten daje możliwość zapoznania się z funkcją i zadaniami powiatu obejmuje 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim oraz zawiera informacje 

dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Powiat, a także 

sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę. Zarząd zobowiązany jest uwzględnić 

również inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego 

obrazu ogólnej sytuacji Powiatu oraz przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach jego 

funkcjonowania. 

             Niniejszy raport powstawał w nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie szerzącej 

się pandemii Koronawirusa, kiedy wysiłki wielu samorządów koncentrowały się głównie na 

walce o najwyższą stawkę, jaką jest zdrowie i życie mieszkańców. 

 Dokument jest punktem wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni 

powiatowi jak i mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego na zasadach określonych w art. 30a ust.7  

i 8 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920). Raport stanowi również 

podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. jako organu 

wykonawczego samorządu powiatowego VI kadencji. 

 Materiał został przygotowany w oparciu o informacje przekazane przez wydziały 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz jednostki organizacyjne powiatu 

zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku. Część statystyczna została opracowana na podstawie 

publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji publicznych  

i samorządowych. Raport o stanie powiatu za 2020 rok jest spójny z podstawowymi 

dokumentami strategicznymi, w oparciu, o które Zarząd Powiatu Strzeleckiego działa  

i realizuje zadania.  
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II. Ogólna charakterystyka Powiatu 

Strzeleckiego  
2.1. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Strzeleckiego 

 

 Powiat Strzelecki utworzony w 1999 roku w ramach reformy 

administracyjnej położony jest we wschodniej części województwa opolskiego. Graniczy on  

z województwem śląskim oraz powiatami: oleskim, opolskim, krapkowickim oraz 

kędzierzyńsko – kozielskim. 

Rysunek 1 Mapa powiatu strzeleckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.wikipedia.pl 

 Powierzchnia powiatu liczy 744 km2, co stawia go na 7 miejscu w rankingu wielkości 

powiatów województwa opolskiego. Jest jednym z ludniejszych rejonów województwa  

– liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 74 300.. 
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 Powiat obejmuje obszar 7 gmin, do których należą gminy miejsko-wiejskie: 

Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie oraz gminy wiejskie: Izbicko, 

Jemielnica. 

Herby Gmin leżących na terenie Powiatu Strzeleckiego 

Gmina Kolonowskie Gmina Leśnica Gmina Strzelce 

Opolskie 
Gmina Ujazd 

Gmina Zawadzkie Gmina Izbicko Gmina Jemielnica 

 

 

Źródło: www.powiatstrzelecki.pl 

 

 Dotrzeć do powiatu strzeleckiego jest niezwykle łatwo za sprawą autostrady A4 oraz 

drogi międzynarodowej E-40 (drogi krajowe 94 i 88). Na terenie powiatu znajdują się dwa 

węzły autostrady Olszowa, Nogawczyce skąd w przeciągu godziny można dotrzeć do 

Wrocławia (130 km) i dalej, aż do zachodniej granicy. Droga międzynarodowa E-40 jest 

głównym połączeniem południowej i południowo zachodniej części kraju ze wschodnią 

granicą.  

 Arteriami komunikacyjnymi powiatu są drogi krajowe i wojewódzkie:  

➢ 40 (Kędzierzyn Koźle - Pyskowice), 

➢ 94 (Zgorzelec – Kraków), 

➢ 426 (Kędzierzyn Koźle - Zawadzkie), 

➢ 901 (Olesno - Gliwice), 
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➢ 409 (Strzelce Opolskie - Krapkowice), 

➢ 463 (Zawadzkie - Ozimek). 

 Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Obok transportu 

kołowego występuje dobrze rozwinięta sieć kolejowa. W skład jej wchodzą cztery linie 

przechodzące przez powiat (Opole - Częstochowa, Opole - Gliwice, Fosowskie - Tarnowskie 

Góry). 

 W gospodarce powiatu najważniejsze miejsce pod względem generowanych miejsc 

pracy, jak i ilości podmiotów, zajmuje handel i usługi. Rolnictwo i przemysł zajmują zbliżone 

do siebie pozycje. Przemysł dominuje w rejonie Strzelec Opolskich i Zawadzkiego, z kolei 

tereny południowe i zachodnie powiatu mają charakter rolniczy. Nie należy zapominać jednak 

o trendzie spadku zatrudnienia w rolnictwie i gromadzenia ziemi uprawnej przez silniejsze 

ekonomicznie gospodarstwa rolne. Można więc powiedzieć, iż gospodarka powiatu 

strzeleckiego ma charakter zrównoważony. 

 Areał użytków rolnych obejmuje 50 % powierzchni powiatu. Rolnictwo Ziemi 

Strzeleckiej charakteryzuje się wysokim poziomem uzbrojenia technicznego. Wraz  

z nieograniczonymi zasobami czystej wody zbiornika podziemnego Zawadzkie - Opole daje 

doskonałą podstawę dla rozwoju przemysłu przetwórstwa spożywczego. 

 W powiecie strzeleckim funkcjonuje wiele spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

(m.in.: angielskiego, belgijskiego, holenderskiego, niemieckiego). Należą  

do nich: Izostal S.A., Intersilesia Sp. z o.o., Kleinmann Wyroby Metalowe Sp. z o.o. i wiele 

innych. Do najważniejszych przedsiębiorstw powiatu należą: Kronospan, Adamietz,  

Haba-Beton, WeWire, Pearl Stream, Packprofil Sp. z o.o., Energo-Mechanik Sp. z o.o., Firma 

"Paher". Zakłady te zajmują istotną pozycję na lokalnym rynku pracy i wykazują się dobrą 

kondycją oraz dynamiką działania. Powiat jest otwarty na wszelkie inwestycje, nie tylko 

zagraniczne. Dowodem przyjaznego stosunku władz samorządowych do przedsiębiorców są 

niskie podatki lokalne. 

 Powiat strzelecki jest również doskonałym miejscem spędzania wolnego czasu dla 

pasjonatów historii i miłośników przyrody. Piękne krajobrazy, liczne stawy rybne, czyste 

rzeki oraz interesujące obiekty zabytkowe sprawiły, że ziemia strzelecka jest atrakcyjnym 

terenem rekreacji. Powiat strzelecki posiada m.in. jedną z najładniejszych i najciekawszych 

przyrodniczo dolin rzecznych w województwie opolskim tj. Dolinę Małej Panwi.  

Nieuregulowane koryto rzeki stanowi bardzo ciekawy krajobrazowo fragment przyrody. 

Starorzecza są miejscem siedlisk ptactwa wodnego, więc są wspaniałym miejscem spacerów 

oraz obserwacji ornitologicznych. 
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Zdjęcie 1 i 2 Dolina Małej Panwi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.powiatstrzelecki.pl 

 

        Na uwagę zasługuję również Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, gdzie walory 

przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, stanowiąc krajobraz tak urzekającą piękny  

i niepowtarzalny. 
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Zdjęcie 3 i 4 Park Krajobrazowy Góra Św. Anny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.powiatstrzelecki.pl 
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2.2. Sytuacja demograficzna  

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego powiat strzelecki ma 74 300 

mieszkańców (stan na koniec 2019 r.), z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. 

W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Prognozowana liczba 

mieszkańców powiatu strzeleckiego w 2050 roku wynosi 55 791, z czego 28 245 to kobiety,  

a 27 546 mężczyźni.  

Tabela 1 Dane demograficzne dla gmin Powiatu Strzeleckiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2019 r.). 

 

Wykres 1 Liczb ludności w poszczególnych gminach Powiatu Strzeleckiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2019 r.) 

 

 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Strzelce Opolskie

Zawadzkie

Leśnica

Jemielnica

Ujazd

Kolonowskie

Izbicko

Gmina Ludność  
Gęstość zaludnienia 

(osoba/km) 
Powierzchnia (km2) 

Izbicko 5 412 64 85 

Jemielnica 7 236 64 113 

Kolonowskie 5 874 70 84 

Leśnica 7 550 80 95 

Strzelce Opolskie 30 515 151 202 

Ujazd 6 409 77 83 

Zawadzkie 11 304 138 82 

Powiat Strzelecki 74 300 100 744 
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Powiat strzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -128. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -1,72 na 1000 mieszkańców powiatu strzeleckiego. W 2019 roku 

urodziło się 691 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Współczynnik 

dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 

0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki 

demograficznej dla całego kraju. 

Tabela 2 Przyrost naturalny w Powiecie Strzeleckim 

Nazwa 
Urodzenia żywe na 

1000 ludności 

Zgony na 1000 

ludności 

Przyrost naturalny 

na 1000 ludności 

Powiat strzelecki 9,28 11,00 -1,72 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2019 r.) 

 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. 62,8% mieszkańców powiatu strzeleckiego jest w wieku 

produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. 

Wykres 2 Piramida wieku mieszkańców Powiatu Strzeleckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2019 r.) 

4000 3000 2000 1000 1000 2000 3000 4000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 i więcej

mężczyźni

kobiety



 

 

za 2020 RAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO 

13 

Tabela 3 Migracje wewnętrze i zagraniczne na terenie Powiatu Strzeleckiego 

Typ migracji Liczba osób 

Migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ 275 

Migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja 21 

Migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ 310 

Migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja 41 

Saldo migracji wewnętrznych - 35 

Saldo migracji zagranicznych - 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na I półrocze 2020 r.) 

 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich po trzech latach 

względnej stabilizacji liczby bezrobotnych, ostatni rok przyniósł 10% wzrost bezrobocia. 

Zmiana ta była spowodowana głównie oddziaływaniem pandemii w branży gastronomicznej, 

usługach fryzjerskich, kosmetycznych, rehabilitacyjnych i turystycznych. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na 

koniec grudnia 2020 r. wynosiła 1431 osób i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 

roku (1300) jest wyższa o 131 osób. Powiat strzelecki jednak należy nadal do obszarów  

o najniższej stopie bezrobocia w województwie opolskim. 

Rysunek 2 Szacunkowa stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://strzelceopolskie.praca.gov.pl/informacje-o-sytuacji-na-lokalnym-rynku-pracy 
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2.3. Budżet 

POWIAT STRZELECKI - PODSTAWOWE DANE FINANSOWE  

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA W 2020 R.  W PORÓWNANIU DO WYKONANIA W 2019 R. 

          w złotych 

    Wykonanie RÓŻNICA                 

(poz. 3 - poz. 2) 

Dynamika w % 

2020 

2019 
(poz. 3 : poz. 2) 

Lp. Wyszczególnienie  w 2019 r. w 2020 r. 

0 1 2 3 4 5 

I. Dochody ogółem budżetu powiatu 81 873 753 88 071 249 6 197 496 107,6 

  z tego:         

  a) bieżące 76 164 333 83 351 176 7 186 843 109,4 

  - w tym: dotacje i środki na 

finansowanie wydatków na realizację 

Projektów  

             finansowanych z udziałem 

środków UE i innych pochodzących ze 

źródeł 

             zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi 

1 455 424 1 076 989 -378 435 74,0 

  b) majątkowe 5 709 420 4 720 073 -989 347 82,7 

  - w tym: dotacje i środki na 

finansowanie wydatków na realizację 

Projektów  

             finansowanych z udziałem 

środków UE i innych pochodzących ze 

źródeł 

             zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi 

2 728 787 3 234 000 505 213 118,5 

            

II. Wydatki ogółem budżetu powiatu 83 850 798 88 779 722 4 928 924 105,9 

  z tego:         

  a) bieżące  72 534 166 78 321 775 5 787 609 108,0 

  - 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 

1 760 731 1 849 859 89 128 105,1 

  b) majątkowe 11 316 632 10 457 947 -858 685 92,4 

  - 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 

3 090 775 7 040 994 3 950 219 227,8 

            

  DEFICYT (-), NADWYŻKA (+) 

BUDŻETU (poz. I - poz. II) 

  

-1 977 045 -708 473 1 268 572 35,8 
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0 1 2 3 4 5 

  RELACJA z art..242 uf (poz. I a - poz. II 

a) 

3 630 167 5 029 401 1 399 234 138,5 

  Finansowanie (poz. III - poz. IV) 4 958 099 6 358 255 1 400 156 128,2 

            

III. Przychody ogółem 8 489 254 9 088 154 -3 610 589 107,1 

  z tego:         

  - ze sprzedaży obligacji komunalnych 

wyemitowanych przez Powiat na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

finansowych  

3 300 000 2 600 000 -700 000 78,8 

  - wolne środki, o których mowa   w art. 

217 ust.2 pkt 6 

4 445 533 2 278 665 -2 166 868 51,3 

  - z pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW 

w Opolu na sfinansowanie wkładu 

własnego w realizacji Projektu w 

zakresie termomodernizacji budynku 

filii DPS  

w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie 

0 3 507 100 3 507 100 - 

  -  przychody wynikające z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania 

finansowanego  

z udziałem tych środków (§ 906) 

0 702 389     

  - 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% 

743 721 0 -743 721 0,0 

            

IV. Rozchody ogółem 3 531 155 2 729 899 -801 256 77,3 

  - spłaty otrzymanych kredytów, wykup 

obligacji 

3 531 155 2 729 899 -801 256 77,3 

            

V. Z dochodów (poz. I) przeznacza się 

na: 

        

  a) sfinansowanie wydatków 81 873 753 88 071 249 6 197 496 107,6 

  b) spłatę rat kredytów 0 0 0 - 

            

VI. Wydatki pozostające do 

sfinansowania 

1 977 045 708 473 -1 268 572 35,8 

  (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 

3 531 155 0 -3 531 155 0,0 

  b) sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu 

1 977 045 708 473 -1 977 045 35,8 
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  - z wolnych środków, o których mowa   

w art. 217 ust.2 pkt 6 

964 479 0 -964 479 0,0 

  - 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% - 

2019 r. - 743.721 zł, ze sprzedaży 

obligacji wyemitowanych przez Powiat 

w 2019 r. - 268.845 zł 

1 012 566 0 -1 012 566 0,0 

  - z pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW 

w Opolu na sfinansowanie wkładu 

własnego w realizacji Projektu w 

zakresie termomodernizacji budynku 

filii DPS  

w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie 

0 708 473 708 473 - 

  -  przychody wynikające z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania 

finansowanego  

z udziałem tych środków (§ 906) 

0 0 0 - 

            

VIII. Wolne środki (poz. I + poz. III) - (poz. 

II + poz. IV) 

2 981 054 5 649 782 2 668 728 189,5 

            

IX. Kwota długu na koniec roku 15 768 341 19 145 542 3 377 201 121,4 

  - wskaźnik długu (poz. IX: poz. I - 

stan na 31.12.) 

19,26% 21,74% +2,48 - 

  - wskaźnik spłaty z art. 243 4,48% 4,12% -0,36 - 

  - dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg 

planu w roku poprzedzającym) 

6,35% 8,71% +2,36 - 

  - dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg 

wykonania w roku poprzedzającym)  

7,56% 9,53% +1,97 - 
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2.4. Władze Powiatu 

2.4.1. Rada Powiatu Strzeleckiego 

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920):  

• Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów  

o referendum powiatowym. 

• Począwszy od 21 października 2018 r. kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia 

wyborów. 

• Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania 

wyborów do Rady Powiatu określa odrębna ustawa. 

• W skład Rady Powiatu Strzeleckiego wchodzi 19 radnych, w tym Przewodniczący  

i dwóch Wiceprzewodniczących. 

• Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy 

należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz  

w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. 

• Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie, rezolucje i zajmuje stanowisko  

w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. 

 Pełna treść właściwości rady powiatu wskazana jest w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920). 
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 Dnia 21 października 2018 roku rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu 

Strzeleckiego. W jej skład wchodzą: 

Rada Powiatu Strzeleckiego 

Prezydium Rady Powiatu 

 

 

Stefan Szłapa 

Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego  

 

 

Ryszard Nocoń 

Wiceprzewodniczący  

Rady Powiatu Strzeleckiego 

 

 

Stanisław Krawiec 

Wiceprzewodniczący  

Rady Powiatu Strzeleckiego 
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Radni Powiatowi 

 

 

 

 

 

Waldemar Bednarek 

 

Edyta Bem 

 

Dariusz Bolechowski 

 

 

 

 

Anna Chabraszewska 

 

Piotr Dreja 

 

Waldemar Gaida 

 

Tadeusz Kauch 

 

Kazimierz Kubal 

 

Mariola Matuszek 



 

 

za 2020 RAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO 

20 

Ryszard Pagacz Józef Swaczyna  Gizela Szendzielorz 

 

 

Joachim Szostok 

 

Piotr Szuba 

 

Sławomir Tubek 

 

Jan Zubek 
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 Komisje stałe: 

1. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Tadeusz Kauch, Zastępca  

Przewodniczącego - Gizela Szendzielorz, Sekretarz - Mariola Matuszek. 

2. Komisja Skarg, wniosków i petycji: Przewodnicząca - Gizela Szendzielorz, Zastępca 

Przewodniczącej – Piotr Szuba, Sekretarz - Edyta Bem, Kazimierz Kubal. 

3. Komisja Bezpieczeństwa: Przewodniczący - Sławomir Tubek,  

Mariola Matuszek, Joachim Szostok, Józef Swaczyna, Ryszard Nocoń. 

4. Komisja Budżetu: Przewodniczący - Joachim Szostok, Zastępca  

Przewodniczącego - Piotr Szuba, Dariusz Bolechowski, Anna Chabraszewska, Piotr 

Dreja, Stefan Szłapa, Józef Swaczyna 

5. Komisja Edukacji: Przewodnicząca - Edyta Bem, Zastępca Przewodniczącej  

– Ryszard Pagacz, Piotr Szuba, Dariusz Bolechowski, Anna Chabraszewska, Jan 

Zubek, Piotr Dreja, Gizela Szendzielorz, Waldemar Bednarek, Waldemar Gaida. 

6. Komisja Gospodarcza: Przewodniczący -Kazimierz Kubal,  Ryszard Nocoń, 

Stanisław Krawiec, Stefan Szłapa. 

 W 2020 r. Rada Powiatu Strzeleckiego obradowała na 10 sesjach i podjęła 88 uchwał. 

 

2.4.2. Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

 

 Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu, 

wykonującym uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W skład 

Zarządu Powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali 

członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie 

innej jednostki samorządu terytorialnego, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  

z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. 

 Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

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; 
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4) wykonywanie budżetu powiatu; 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu; 

6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

 

W skład Zarządu Powiatu Strzeleckiego wchodzili: 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

Starosta Strzelecki 

Józef Swaczyna 

Wicestarosta Strzelecki 

Waldemar Gaida 

Etatowy Członek Zarządu 

Janusz Żyłka 

Członek Zarządu 

Waldemar Bednarek 

Członek Zarządu  

Jan Zubek 

 

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego obradował na 71 posiedzeniach. 
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2.5. Jednostki realizujące zadania powiatu 
 

 Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć jednostki 

organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat realizuje swoje zadania  

za pomocą starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych oraz przy pomocy tzw. 

aparatu pomocniczego, tj. kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego realizuje swoje zadania przy pomocy urzędu 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

 

Kierownik Jednostki: Józef Swaczyna 

Adres: ul. Jordanowska 2,  

47 – 100 Strzelce Opolskie 

 Tel: 77 440 17 00 

www.powiatstrzelecki.pl 

 

Jednostki działające w zakresie edukacji: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Halina Kajstura  

Adres: ul. Powstańców Śląskich 3,  

47-100 Strzelce Opolskie 

 Tel: 77 461 27 01 

www.ckziu-strzelce.pl 
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Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 

 

Dyrektor Jednostki: Ryszard Baszuk  

Adres: ul. Kozielska 20, 47-150 Leśnica 

 Tel: 77 461 52 16 

www.zpolesnica.pl 

 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Jan Wróblewski 

Adres: ul. Krakowska 38,  

47-100 Strzelce Opolskie 

 Tel: 77 461 22 25 

www.lostrzelce.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Mirosława Stańczak 

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 5,  

47-100 Strzelce Opolskie  

Tel: 77 461 30 26 

http://www.pppstrzelce.szkolnastrona.pl/ 
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Szkolne   Schronisko   Młodzieżowe   w      Górze   Św.   Anny 

  

Dyrektor Jednostki: Danuta Kupny 

Adres: ul. Szkolna 1,  

47-154 Góra Świętej Anny 

Tel: 77 461 54 73 

http://www.ssm-goraswanny.pl/ 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem 

  

Dyrektor Jednostki: Zdzisław Żuchowski 

Adres: ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie 

Tel: 77 461 64 30 

www.zspzawadzkie.pl 

 

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem 

  

Dyrektor Jednostki: Anna Bujmiła 

Adres: ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie 

Tel: 77 462 00 49 

www.zsszawadzkie.szkolna.net 
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Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 

  

Dyrektor Jednostki: Jolanta Wojtaszak 

Adres: ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub 

Tel: 77 402 63 19 

www.zsskadlub.szkolnastrona.pl 

Jednostki działające w zakresie pomocy społecznej: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

  

Dyrektor Jednostki: Jolanta Chowaniec 

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 5,  

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel: 77 461 33 81  

www.pcpr.strzelceop.pl 

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią   

w Szymiszowie i z filią w Leśnicy 

  

  

Dyrektor Jednostki: Jolanta Osuch 

Adres: ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce 

Opolskie 

Tel: 77 461 34 80 

www.dps.strzelceop.pl 

 

Ponadto powiat strzelecki zlecił zadania z zakresu pomocy społecznej polegające  

na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i Domu Pomocy Społecznej 

w Kadłubie.  
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Zadania zostały zlecone w drodze: 

➢ umowy nr 406/2019 z dnia 23 grudnia 2019 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 420/2016 z dnia 23 grudnia 2019 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. 

 

Jednostka organizacyjna działająca w zakresie rynku pracy: 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Norbert Jaskóła 

Adres: ul. Gogolińska 2A,  

47-100 Strzelce Opolskie  

Tel: 77 462 18 00  

www.strzelceopolskie.praca.gov.pl 

 

W strukturze Powiatu funkcjonuje powiatowa osoba prawna: 

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Joanna Popów - Bogdoł 

Adres: ul. Dworcowa 23,  

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel: 77 412 30 13 

www.centrum-kultury.eu 

 

http://www.strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Ponadto powiat jest organem założycielskim dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: 

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 

 

Dyrektor Jednostki: Beata Czempiel 

Adres: ul. Opolska 36 A, 

 47-100 Strzelce Opolskie. 

Tel: 77 40 70 103 

www.szpital.strzelce-op.pl 

 

Powiat jest udziałowcem Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej S.A. w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 59 

Na dzień 31.12.2020 r. spółką kierował jednoosobowo Pan Jacek Król pełniący 

funkcję Prezesa Zarządu.  

 Na dzień 31.12.2020 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 (bez zmian w porównaniu do stanu na dz. 31.12.2019 r.) 
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2.6. Przynależność Powiatu Strzeleckiego do związków, stowarzyszeń 

 

Lp. Nazwa Uchwała 

1. Związek Powiatów Polskich 
Przynależność do Związku Powiatów 

Polskich od pierwszej kadencji samorządu 

2. 
Stowarzyszenie „Rodzina 

Katyńska 

Uchwała Nr XXXIX/270/2002 Rady 

Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 

2002 roku w sprawie przystąpienia 

Powiatu Strzeleckiego do Stowarzyszenia 

„Rodzina Katyńska” 

3. 
Opolski Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. 

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. 

Uchwałą Nr XVIII/193/20 z dnia 29 

kwietnia 2020 roku Rada Powiatu 

Strzeleckiego wyraziła zgodę na 

wystąpienie Powiatu Strzeleckiego z 

Opolskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych spółka z 

ograniczoną oraz zbycie udziałów 

4. 
Subregion  

Kędzierzyńsko-Kozielski 

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 

5. 
Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad 

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 

6. 
Związek Celowy Powiatowo – 

Gminny „JEDŹ Z NAMI” 

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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2.7. Inicjatywy Zarządu Powiatu* 
*Wszystkie prezentowane zdjęcia pochodzą ze strony www.powiatstrzelecki.pl 

1. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie ruszyła! – 

07.01.2020 r. 

 

W ramach tego zadania inwestycyjnego przewidziano szereg prac w zakresie  

głębokiej termomodernizacji budynku m.in.:  ocieplone zostały fundamenty, 

wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne, wszystkie okna, strop pod poddaszem został 

ocieplony wełną mineralną. Została również wymieniona cała instalacja centralnego 

ogrzewania wraz z grzejnikami. Zmienił się też sposób ogrzewania budynku  

i uzyskiwania ciepłej wody. Źródłem ciepła w budynku dotychczas był kocioł 

węglowy. Zastąpiły  go trzy gruntowe pompy ciepła. Te pompy ciepła ogrzeją również 

wodę, a wspomoże je w tym 60 kolektorów słonecznych. Całe oświetlenie w budynku 

zostało wymienione na energooszczędne LED. Wentylacja mechaniczna  

w pomieszczeniach technicznych kuchni i pralni zostały wymienione, zamontowane 

zostały centrale wentylacyjne z rekuperacją. Zmodernizowana została również 

instalacja zimnej wody i kanalizacji Inwestycja kosztowała 9,5 miliona złotych,  

a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 4,5 mln złotych. 

Inwestycja „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”.  dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych. Łączna wartość inwestycji wynosi 9.544.910,00 zł, z czego  

4.532.522,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
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2. Mobilna automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza w Strzelcach Opolskich 

– 20.01.2020 r. 

 

W wyniku starań jakie Powiat Strzelecki podjął dnia 20 stycznia 2020 r. w Strzelcach 

Opolskich została usytuowana mobilna stacja pomiarowa, która na bieżąco monitorowała 

jakość powietrza w zakresie stężenia: benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu 

PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10, tj.  benzo(a) piranu i metali 

(arsenu, kadmu, niklu i ołowiu). Stacja jest zlokalizowana na terenie Publicznego 

Przedszkola nr 9 w Strzelcach Opolskich, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, na okres 

jednego roku, aby wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza mogły zobrazować jego 

faktyczną jakość. W 2021 roku są kontynuowane pomiary na tzw. automatycznej mini 

stacji Pyłu PM10, w tej samej lokalizacji. Przygotowanie infrastruktury pod stację, to jest 

utwardzenie podłoża, jego ogrodzenie oraz przyłącze elektryczne zostały sfinansowane 

przez Powiat Strzelecki i Gminę Strzelce Opolskie. 
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3. Nowa współpraca zawiązana – 04.02.2020 r. 

 

Dnia 04.02.2020 r. w Sali Narad Starostwa Strzeleckiego został podpisany LIST 

INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY Energetyką Cieplną 

Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, a POWIATEM  STRZELECKIM oraz 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

W STRZELCACH OPOLSKICH. Celem niniejszego listu było zacieśnienie 

współpracy  pomiędzy Energetyką Cieplną Opolszczyzny SA a CKZiU w Strzelcach 

Opolskich na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego,  

w szczególności w zawodach elektryk, technik elektryk.  

 

4. Maseczki dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – 30.04.2020 r. 

 

Dnia 30.04.2020 r. przekazano pierwszą partię maseczek, które Powiat Strzelecki 

otrzymał w prezencie od firmy UNIMOT S.A. z Zawadzkiego. Otrzymał je Dom 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Szymiszowie i Leśnicy.   
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5. Maseczki dla seniorów powyżej 65 roku życia – 05.05.2020 r. 

 

Dnia 8 maja 2020 r. przed budynkiem Strzeleckiego Starostwa  Powiat Strzelecki 

rozdał 1000 sztuk maseczek ochronnych, wielorazowego użytku z filtrem 

ufundowanych przez firmę UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem. Pozostałe 

maseczki ufundowane przez firmę UNIMOT S.A. oraz maseczki szyte przez Zakład 

Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich na zlecenie Powiatu Strzeleckiego zostały 

rozdysponowane wśród powiatowych jednostek oświatowych, Domów Pomocy 

Społecznej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej i innych instytucji 

publicznych oraz przekazane na rzecz mieszkańców  Powiatu. 
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6. „Samorząd Promujący Zdrowie” to Powiat Strzelecki! – 11.05.2020 r. 

 

Konkurs „Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskiego Programu 

Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Insitute 

realizuje od 2015 roku. W Programie wyróżniani są liderzy polskiego rynku 

ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia. Nasz samorząd powiatowy brał udział w konkursie,  

w zeszłorocznej edycji. Powiat Strzelecki otrzymał oficjalną decyzję potwierdzającą 

nadanie Certyfikatu i Tytułu Laureata na rok 2020. Powiat Strzelecki ma prawo 

posługiwać się tytułem „Samorządu Promującego Zdrowie” przez rok. 
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7. Sprzęt dla szkół za ponad 80 000,00 zł – 12.05.2020 r 

 

Powiat Strzelecki złożył wniosek o przyznanie kwoty 80.000,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla uczniów szkół, dla których jest organem 

prowadzącym. W dniu 29 kwietnia 2020 roku została popisana umowa  

o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego Internatu o wysokich przepustowościach” dotycząca 

realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zgodnie z wnioskiem Powiat 

Strzelecki w wyniku zapytania ofertowego zakupił 28 laptopów oraz 12 twardych 

dysków.  

 

Dnia 14.05.2020 r. przekazano sprzęt dla szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Strzelecki. Sprzęt otrzymali: 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

–19 laptopów, 

• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 

Broniewskiego w Strzelcach Opolskich – 5 laptopów, 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem – 12 twardych dysków 

oraz 2 laptopy, 

• Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy – 2 laptopy. 
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Powiat Strzelecki pozyskał na ten cel środki w wysokości 80.000,00 zł. Łączna 

wartość zakupionego i zamówionego sprzętu to kwota 80.748,27 zł. Pozostała część 

to środki własne Powiatu Strzeleckiego. Cały sprzęt trafił do uczniów szkół, aby 

wspomóc najbardziej potrzebujących w realizacji zdalnego nauczania. 

 

 

 

 

8. 100. Rocznica urodzin wielkiego Polaka – 18.05.2020 r. 

 

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w imieniu Rady i Zarządu oraz 

Mieszkańców naszego powiatu Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz 

Wicestarosta Waldemar Gaida pod annogórskim pomnikiem złożyli kwiaty oddając 

hołd Wielkiemu Polakowi. 
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9. Powiat ratuje zabytki – 10.06.2020 r. 

 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego udzielił dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Strzeleckiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W roku 

2020 dotacje celowe, każda w wysokości 5 000 zł, otrzymały: 

1. Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie na prace 

konserwatorskie polichromii (malowideł) drewnianej balustrady chóru; 

2. Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku na prace 

konserwatorskie renowacji zabytkowych organów Schlag&Söhne; 

3. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy ambonie w kościele cmentarnym pw. Wszystkich 

Świętych w Jemielnicy. 

W ostatniej dekadzie Zarząd Powiatu Strzeleckiego na ratowanie bezcennych 

zabytków przeznaczył ponad pół miliona złotych. 
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10.  Kolejna inwestycja drogowa powiatu na prawie milion złotych oddana do użytku 

 – 15.06.2020 r. 

 

Most w Grodzisku  został oficjalnie 15.06.2020 r. oddany do użytku. Odbioru 

dokonali Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wraz z pracownikami z Wydziału Dróg 

Powiatowych nadzorującymi inwestycję, Rada Sołecka Grodziska, a także 

wykonawca i nadzór inwestorski. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi 

powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna” - tak brzmi 

oficjalna nazwa zadania. 437 113,74 zł to środki własne wyłożone przez powiat, 

natomiast z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie wyniosło  

520 375,71 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2019). 

 

 

11. Kolejne drogi powiatowe przebudowane – 11.08.2020 r. 

 

Przebudowano odcinki dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Chodzi tu  

o realizację zadań: 

• „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Zimna 

Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej”, 

• „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O  

w miejscowości Krasowa”. 

Zakres robót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu 

uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; 

wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (lokalnie), poszerzenie 

jezdni, ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca / 
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ścieralna); wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym; 

wykonanie chodnika, regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót; remont 

odwodnienia, odnowienie oznakowania poziomego, remont oznakowania 

pionowego. 

Wartość umowna robót wyniosła: 

Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. 

Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej” – 121.451,68 zł, w 

tym 50% wkład Gminy Ujazd. 

Zadanie nr 2 – „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O w 

miejscowości Krasowa”- 106.928,62 zł, w tym 50% wkład Gminy Leśnica. 

 

12.  Zakup drogowego domku edukacyjnego – 28.08.2020 r. 

 

Dnia 28.08.2020 r.  Starosta Strzelecki Józef Swaczyna w imieniu Rady i Zarządu 

Powiatu Strzeleckiego przekazał drogowy domek edukacyjny funkcjonariuszom 

Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich na potrzeby prowadzenia zajęć z 

zakresu ruchu drogowego w przedszkolach i szkołach. Domek składa się z 

wieloelementowego zestawu edukacyjnego dostosowanego do percepcji i poziomu 
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rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który daje 

szerokie możliwości nauki ruchu drogowego poprzez zabawy edukacyjne. 

 

 

13. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2020 r. 

 

Dnia 14.10.2020 r.  odbyła się powiatowa uroczystość związana z Dniem Edukacji 

Narodowej. Z powodu epidemii Koronawirusa tegoroczne święto nauczycieli 

odbyło się bez uroczystych akademii, wręczania kwiatów i oficjalnych spotkań.  

W sali narad Starostwa Powiatowego nauczyciele oraz dyrektorzy placówek 

oświatowych naszego Powiatu spotkali się w reżimie sanitarnym, aby uczcić święto 

nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Wicestarosta Waldemar Gaida wręczył 

Nagrody Starosty Strzeleckiego oraz razem z członkiem Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego Waldemarem Bednarkiem złożył gratulacje nauczycielom za 

szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W roku 2020 

Nagrodę Starosty Strzeleckiego otrzymali: 

• Liceum Ogółnokształcące im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich: 

Barbara Górecka-Uryga, Anna Rozmus, Małgorzata Szecel, Wiesława 

Tubek i Jan Wróblewski, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich:  Teresa 

Macioł i Mirosława Stańczak, 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem: Gabriela Mainka-Jałowy 

i Michał Franczak, 
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• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 

Dawid Imiełowski, Daniel Paździor, Romana Straszewska, Rafał Biskup  

i Halina Kajstura, 

• Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy: Ewa Kubiszok, 

• Zespół Szkół Specjalnych  przy DPS w Kadłubie: Roman Bem, 

• Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem: Agnieszka Szampera. 

Zaszczytny tytuł Nauczyciela Roku zdobył Artur Walkowiak, nauczyciel wf w ZSS 

przy DPS w Zawadzkiem. 

 

 

14. Starostwo strzeleckie przyjazne dla osób niedosłyszących – 23.11.2020 r. 

 

Od poniedziałku, 23 listopada 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 

Opolskich działa pętla indukcyjna. Urządzenie to będzie używane podczas wizyt  

w urzędzie osób niedosłyszących.  Osoba niedosłysząca przełącza odpowiedni guzik 

w swoim aparacie słuchowym, który łączy się bezpośrednio z pętlą. Dzięki temu 

odbiera ona sygnał bezpośrednio, odpowiednio wzmocniony, bez zakłóceń czy 

głosów wokół. Dodatkowo zamontowana jest zewnętrzna słuchawka  

z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby, która niedosłyszy, ale jeszcze 

nie korzysta z aparatów. Pracownik urzędu mówi do mikrofonu zamontowanego w 

urządzeniu. Sprzęt został zakupiony, aby ułatwić osobom niedosłyszącym 

porozumiewanie się z urzędnikami. Jest to jedno z planowanych działań, które mają 

służyć pełnej realizacji dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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15. Nagrody wręczone w konkursie fotograficznym pn. „POWIAT W WEHIKULE 

CZASU” -07.12.2020 r. 

 

Dnia 07.12.2020 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego wręczył nagrody zwycięzcom  

w konkursie fotograficznym pn. „POWIAT W WEHIKULE CZASU”. Konkurs 

ogłoszony na przełomie września-października miał na celu ukazanie autentycznych 

zmian Powiatu Strzeleckiego, jakie zaistniały na przełomie lat poprzez porównanie 

zdjęć archiwalnych (w tym starych fotografii, pocztówek z różnych okresów czasu) 

i zdjęć aktualnych przedstawiających to samo wybrane miejsce np. obiekt 

znajdujący się w granicach Powiatu Strzeleckiego. Komisja konkursowa spośród 

przesłanych zdjęć wybrała 3 zwycięzców: 

I miejsce: BŁAŻEJ DUK  otrzymał nagrodę: sprzęt elektroniczny o wartości  

700,00 zł 

II miejsce: MARIUSZ LIPOK  otrzymał nagrodę: sprzęt elektroniczny o wartości 

500,00 zł 

III miejsce: BEATA CZAPLA  otrzymała nagrodę: sprzęt elektroniczny o wartości 

300,00 zł 
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16. Świąteczne paczki dla kombatantów – 22.12.2020 r. 

 

Tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

przekazał Kombatantom z naszego powiatu świąteczne paczki. Paczki 

przekazano 18 osobom życząc jednocześnie zdrowych, spokojnych i pogodnych 

świąt.  
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17. Inicjatywa wręczania kwiatów dla laureatów konkursów, plebiscytów itd. z terenu 

Powiatu Strzeleckiego Zarząd Powiatu Strzeleckiego wzorem lat poprzednich 

również i w 2020 roku podjął inicjatywy, które mają na celu docenienie 

mieszkańców Powiatu, którzy w swojej działalności osiągają ponadprzeciętne 

wyniki. 

 

Najserdeczniejsze gratulacje złożono mieszkańcom powiatu z okazji otrzymania 

Wyróżnienia Laurami Umiejętności i Kompetencji, nagrody przyznawanej przez 

Opolską Izbę Gospodarczą. W tym roku  laureatami tej prestiżowej nagrody zostali: 

• KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 - Rajmund 

ADAMIETZ – Prezes spółki „ ADAMIETZ SP. Z O.O.”, 

• PLATYNOWY LAUR 2019- Kategoria: Doskonała Załoga - Bank Spółdzielczy  

w Leśnicy, 

• ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 

Kategoria : Pro Publico Bono - Irena Pordzik Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu, 

Kategoria : Załoga Wspólny Sukces - PHU TRANSKOM Robert Białdyga  

z Jaryszowa, 

• SREBRNY LAURY UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 - Kategoria: 

Firma Społecznie Odpowiedzialna - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna. 
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18. Spotkania z Jubilatami z Powiatu Strzeleckiego obchodzącymi 90, 95 i 100 urodziny 

*Jubileusz 90 – ych urodzin Pana Jana Szopy z Rożniątowa.

 

 

Wybuch pandemii Koronawirusa i obowiązujące w tym zakresie regulacje spowodowały 

konieczność odwołania imprez wpisujących się w coroczny kalendarz powiatu strzeleckiego 

tj. Gala Lauri, Święto Chleba oraz wiele innych przedsięwzięć związanych z życiem 

społecznymi kulturalnym zaplanowanych do organizacji w  roku 2020.  
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2.8. Obchody rocznic i świąt państwowych 
 

1. Majowe święta – 02-03.05.2020 r.  

 

W związku z panującą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa,  

w  2020 roku nie odbyły się uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 2 maja Starosta 

Strzelecki Józef Swaczyna wraz z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego 

Romanem Kolkiem, Radną Sejmiku Województwa Opolskiego Edytą Gola oraz 

Burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności złożyli kwiaty w dniu 99 rocznicy wybuchu III Powstania 

Śląskiego na Górze Św. Anny. 
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Władze powiatu strzeleckiego uczciły święto Konstytucji 3 maja udając się po uroczystej 

mszy przed pomnik Ku Czci Ofiar Wojen i Przemocy, aby tam złożyć kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obchody Dnia Weterana  - 29.05.2020 r.  

 

Wyraz hołdu żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny pod 

Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy złożyli w imieniu Rady i Zarządu 

Powiatu Strzeleckiego Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Ryszard Nocoń, Członkowie Zarządu Powiatu Janusz Żyłka  

i Waldemar Bednarek oraz Radna Powiatu Gizela Szendzielorz. 
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3. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2020 r.  

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, po uroczystej Mszy Św. w intencji 

ojczyzny, wieniec pod strzelecką Pietą w imieniu Rady i Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego złożyli Wicestarosta Waldemar Gaida oraz Członek Zarządu Waldemar 

Bednarek. Natomiast pod annogórskim Pomnikiem Czynu Powstańczego kwiaty 

złożył Członek Zarządu Janusz Żyłka. 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu  
3.1. Uchwały dotyczące trybu działania Rady Powiatu Strzeleckiego 

 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.04.2020 XVIII/181/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/151/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego  

na rok 2020 

2. 29.04.2020 XVIII/182/20 
zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2020 

3. 29.04.2020 XVIII/183/20 

Zmieniająca Uchwałę Nr XV/150/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych  

na rok 2020 

4. 29.04.2020 XVIII/196/20 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego 

5. 27.05.2020 XIX/201/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego 

wotum zaufania 

6. 27.05.2020 XIX/203/20 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Strzeleckiego 

7. 24.06.2020 XX/208/20 
w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego 

do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 

2020-2023 

8. 23.12.2020 XXV/238/20 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na rok 2021 

9. 23.12.2020 XXV/239/20 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 

rok 2021 

10. 23.12.2020 XXV/240/20 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2021 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.2. Uchwały dotyczące budżetu Powiatu Strzeleckiego 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.01.2020 XVI/170/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu   Strzeleckiego na lata 2020-2024 

2. 29.01.2020 XVI/171/20 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu   

Strzeleckiego na rok 2020 

3. 29.01.2020 XVI/172/20 
zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020. 

4. 29.01.2020 XVI/173/20 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. 

5. 26.02.2020 XVII/177/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu   Strzeleckiego na lata 2020-2024 

6. 26.02.2020 XVII/178/20 
 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

7. 29.04.2020 XVIII/185/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

8. 29.04.2020 XVIII/186/20 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020. 

9. 29.04.2020 XVIII/187/20 
zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020. 

10. 27.05.2020 XIX/200/20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku 

11. 27.05.2020 XIX/202/20 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

rok 2019 

12. 27.05.2020 XIX/204/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 
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13. 27.05.2020 XIX/206/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

14. 24.06.2020 XX/209/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

15. 24.06.2020 XX/210/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

16. 29.07.2020 XXI/213/20 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

17. 29.07.2020 XXI/214/20 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

18. 30.09.2020 XXII/219/20 

w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych 

19. 30.09.2020 XXII/220/20 w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 r 

20. 30.09.2020 XXII/223/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

21. 30.09.2020 XXII/224/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

22. 30.09.2020 XXIII/227/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

23. 30.09.2020 XXIII/228/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 

24. 30.09.2020 XXIII/229/20 
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 

25. 25.11.2020 XXIV/232/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024 

26. 25.11.2020 XXIV/233/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020 
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27. 23.12.2020 XXV/245/20 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2020-2024. 

28. 23.12.2020 XXV/246/20 
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Strzeleckiego na rok 2020. 

29. 23.12.2020 XXV/247/20 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia 

ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 

2021. 

30. 23.12.2020 XXV/248/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021-2024. 

31. 23.12.2020 XXV/249/20 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021. 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.3. Uchwały dotyczące pożyczek zaciągniętych przez Powiat Strzelecki 

 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.01.2020 XVI/173/20 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.4. Uchwały z zakresu społecznej i zawodowej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.04.2020 XVIII/192/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie 

określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 

które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 

wysokości środków na ich finansowanie 

2. 27.05.2020 XIX/207/20 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2019 

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 2019 

3. 29.07.2020 XXI/212/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie 

określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 

które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 

wysokości środków na ich finansowanie 

4. 30.09.2020 XXII/226/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości 

środków na ich finansowanie 

5. 25.11.2020 XXIV/237/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 r.  w sprawie 

określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na 

które przeznacza się     w 2020 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

i wysokości środków na ich finansowanie 

6. 23.12.2020 XXV/243/20 

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat 

Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich 

finansowanie 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.5.  Uchwały z zakresu pomocy społecznej 

 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 26.02.2020 XVII/176/20 

w sprawie realizacji § 5 ust.1 pkt.2 lit. b rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie  

domów pomocy społecznej 

2. 29.04.2020 XVIII/184/20 
w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Strzeleckim za rok 2019 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.6. Uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Strzeleckiego 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 23.12.2020 XXV/250/20 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.7. Uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego  
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 25.11.2020 XXIV/234/20 

w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania 

zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego  

w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2020/2021 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.8. Uchwały dotyczące działalności Szpitala Powiatowego  

im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.04.2020 XVIII/190/20 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości przez Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego  

w Strzelcach Opolskich 

2. 29.04.2020 XVIII/191/20 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości przez Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego  

w Strzelcach Opolskich 

3. 27.05.2020 XIX/198/20 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania 

planu finansowego za rok samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem 

założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala 

Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 

Opolskich 

4. 27.05.2020 XIX/199/20 

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 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r 

5. 24.06.2020 XX/211/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/154/19 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie   

zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 

2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest 

Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata  

J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich 

6. 29.07.2020 XXI/215/20 

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- 

Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach 

Opolskich 

7. 30.09.2020 XXII/222/20 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za 

pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla 

którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -

Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego  

w Strzelcach 
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8. 30.09.2020 XXIII/231/20 

zmieniająca Uchwałę NR XX/21/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie   

zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego 

na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat 

Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 

Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. 

9. 23.12.2020 XXV/241/20 
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala 

Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 

Opolskich 

10. 23.12.2020 XXV/252/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/231/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i 

inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem 

założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala 

Powiatowego im. Prałata J.  Glowatzkiego   w Strzelcach 

Opolskich 

11. 23.12.2020 XXV/253/20 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego  

i inwestycyjnego na rok 2021 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. 

 

3.9. Uchwały dotyczące gospodarowania mieniem Powiatu Strzeleckiego 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 26.02.2020 XVII/174/20 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

powiatowej położonej w Leśnicy przy ul. Stawowej. 

2. 26.02.2020 XVII/179/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Strzeleckiego 

3. 29.07.2020 XXI/217/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Strzeleckiego 

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

samorządu terytorialnego 
 

Lp. 
Data 

Podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.01.2020 XVI/167/20 
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy 

finansowej Gminie Bierawa 

2. 29.01.2020 XVI/168/20 
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy 

finansowej dla Gminy Strzelce Opolskie 

3. 30.09.2020 XXII/225/20 
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego 

pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.11. Uchwały dotyczące działalności Powiatowego Centrum Kultury 
 

Lp. 
Data 

Podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 27.05.2020 XIX/197/20 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania 

planu finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji 

kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – 

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

2. 30.09.2020 XXII/221/20 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za 

pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem 

jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.12. Uchwały dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Lp. 
Data 

Podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.04.2020 XVIII/194/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2018-2025” za rok 2019 

2. 29.04.2020 XVIII/195/20 

w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do realizacji 

projektu p.n. Bliżej rodziny i dziecka –wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej –III 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 

3. 23.12.2020 XXV/244/20 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2021-2025” 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.13. Uchwały związane z ustalaniem wysokości opłat i stawek 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.01.2020 XVI/166/20 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

2. 26.02.2020 XVII/175/20 
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/166/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

3. 29.04.2020 XVIII/189/20 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i 

parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

4. 23.12.2020 XXV/251/20 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i 

parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.14. Uchwały dotyczące wprowadzania polityk, programów, strategii  
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 30.09.2020 XXIII/230/20 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

powiatu strzeleckiego 

2. 25.11.2020 XXIV/235/20 

w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2021” 

3. 25.11.2020 XXIV/236/20 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu 

strzeleckiego 

4. 23.12.2020 XXV/242/20 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021-2030 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.15. Uchwały dotyczące współpracy z Opolskim Regionalnym Funduszem 

Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.04.2020 XVIII/193/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatu 

Strzeleckiego z Opolskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz zbycie udziałów 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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3.16. Uchwały dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej  

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 29.01.2020 XVI/169/20 

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących przygotowania i 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 

 

3.17. Pozostałe uchwały 
 

Lp. 
Data 

Podjęcia 
Numer uchwały Tematyka 

1. 26.02.2020 XVII/180/20 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieujęcia w 

programie wieloletnim pod nazwa „Program Budowy 100 

Obwodnic na lata 2020-2030” budowy obwodnicy miasta 

Strzelce Opolskie 

2. 27.05.2020 XIX/205/20 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków. 

3. 29.07.2020 XXI/216/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa   miejscowego 

4. 29.07.2020 XXI/218/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

5. 29.04.2020 XVIII/188/20 

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu 

Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

Wynikające z w/w uchwał dyspozycje zostały wykonane. 
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IV. Wykonanie strategii  
4.1. Strategia Powiatu Strzeleckiego 

Nazwa dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów) 

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 2014 r. 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 11.09.2014 r. – 02.10.2014 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, 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. Dokument 

Strategii został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/487/14 Rady 

Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku i 

obowiązywał do końca roku 2020. 

Podstawowe założenia 

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 
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prowadzenia działalności, a turystom – bogatą ofertę 

spędzania wolnego czasu. A także sformułowano misję regionu 

w sposób następujący: Powiat strzelecki miejscem 

atrakcyjnym do życia i funkcjonowania. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2020 r. 

Załącznik do Raportu o stanie powiatu pn. Roczna ocena 

realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 

2014-2020” za rok 2020* 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2020 r. 

Załącznik do Raportu o stanie powiatu pn. Roczna ocena 

realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 

2014-2020” za rok 2020* 

*Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 oraz Roczna ocena realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 jest umieszczona na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce 

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją  

o realizacji polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań.  
5.1. Edukacja publiczna 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

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 2020 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  

2020 r. 

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: 

1. Działanie 1.3.4. Doposażenie placówek edukacyjnych  

w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. 

a) Rządowy Program „Aktywna tablica”, w ramach 

którego zakupiono dwa interaktywne monitory 

dotykowe o przekątnej ekranu 55 cali do pracy zdalnej. 

Budżet Wojewody – 14.000,00 zł, wkład własny 

Powiatu Strzeleckiego 3.000,00 zł. 

b) 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, w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 80.000,00 zł, wkład 

własny Powiatu Strzeleckiego 748,27 zł.   

 

2. Działanie 1.3.5. Rozwój technik cyfrowych w procesie 

edukacji. W placówkach oświatowych szczególną 

uwagę zwracano na doposażanie i wzmocnienie 

narzędzi zdalnego nauczania, gdyż realia wymusiły 

takie działanie. Przeprowadzono elektroniczną 

rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych 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. 

 

3. Działanie 2.3.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do 

obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Realizacja 

innowacji pedagogicznych tzw. klas mundurowych: 

współpraca z Policją, X Brygadą Logistyczną  

i Zakładem Karnym oraz Państwową Strażą Pożarną. 

Kontynuacja klas patronackich we współpracy  
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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. 

 

4. Działanie 2.3.2. Organizacja kształcenia praktycznego 

uwzględniającego staże, praktyki zawodowe  

u pracodawców krajowych i zagranicznych. 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.  

 

5. Działanie 2.3.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Utworzenie pracowni logistyczno-magazynowej  

w CKZiU w Strzelcach Opolskich, wyposażenie w 

sprzęt do pracy zdalnej nauczycieli w ramach projektu 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. 

 

6. Działanie 2.3.6. Promocja szkolnictwa zawodowego  

i ustawicznego i podstaw przedsiębiorczych uczniów to 

działalność Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

utworzonych w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo 

zawodowe dla rynku pracy w trzech jednostkach. 

Ponadto prowadzone były zajęcia dla uczniów klas VIII 

szkół podstawowych, a także spotkania doradcze  

z rodzicami uczniów szkół podstawowych w sieci 

współpracy Grupa Doradców Zawodowych działająca 

przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Strzelcach Opolskich.  

 

7. Działanie 2.3.7. Tworzenie powiązań szkół i placówek 

oświatowych dla wykorzystania posiadanych zasobów  

w procesie edukacji uczniów to następujące projekty: 

a) Projekt „Wzmocnienie osobowości i rozwijanie 

aktywności twórczej u uczniów ze specjalnymi 

potrzebami realizowany przez Zespół Placówek 

Oświatowych w Leśnicy. 

b) Projekt „Ambasadorzy w gumowcach” realizowany 

przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego  

w Strzelcach Opolskich. 
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c) Projekt „CKZIU – Europejską szkoła” realizowany 

przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. 

 

8. Działanie 2.4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju 

inicjatyw poza formalnych, w tym edukacji 

rówieśniczej. 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 

niepełnosprawnych i rodzin; wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności 

ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności 

fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i 

związanej z nim jakości życia; stworzenie jak 

największej grupie dzieci i młodzieży możliwości 

uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i 

atrakcyjnych zajęciach sportowych; optymalne 

wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w 

ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 

2012”, 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.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 

Społecznej w Kadłubie  

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 

Społecznej w Zawadzkiem 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 

4. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach 

Opolskich 

5.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.  

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Strzelcach Opolskich 

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach 

Opolskich 

8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Powiat Strzelecki w roku szkolnym 2019/2020, realizując 

zadania powiatu, prowadził 8 jednostek organizacyjnych,  

w skład których wchodziły różnego rodzaju typy szkół  

i placówek, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki 
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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. Realizując ww. zadania Powiat 

Strzelecki prowadzi: 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Strzelcach Opolskich, w ramach którego funkcjonują: 

 Branżowa Szkoła I stopnia, 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

 Technikum. 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem,  

w ramach którego funkcjonują: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, 

 Technikum, 

 Branżowa Szkoła I stopnia. 

3. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w 

Strzelcach Opolskich 

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, 

 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, 

 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, 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 1, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy: 

− Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 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, 

2. Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy w Strzelcach Opolskich, 

3. Niepublicznej Branżowej Szkole I stopnia w Strzelcach 

Opolskich. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

1. Adaptacja istniejącego magazynu na potrzeby pracowni 

logistyczno–spedycyjnej w CKZiU w Strzelcach 

Opolskich – 116.182,00 zł. 

2. Standaryzacja MOW w Leśnicy wraz z dokumentacją 

projektową etap I – standaryzacja minimum  

– 30.762,00 zł. 

3. Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego po 

modernizacji systemu teleinformatycznego placówki 

oraz modernizacja pomieszczeń – 19.982,00 zł. 

4. Zakup sprzętu EEG Biofeedback – 18.000,00 zł. 

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.2. Promocja i ochrona zdrowia 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

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 2020 r.  

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 2018-2022 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

• publikacja informatora o podmiotach realizujących 

ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w 

szczególności realizujących programy korekcyjno-

edukacyjne, zakresie którego uwzględniono również 

podmioty udzielające pomocy psychologicznej, 

• w roku sprawozdawczym w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zatrudniono 

psychologa, który udziela wsparcia również osobom z 

zaburzeniami zdrowia psychicznego, 

• udzielano dofinansowania ze środków PFRON m.in. do 

środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 

osobom posiadającym orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (w tym również osoby z 

zaburzeniami psychicznymi). 

 

*”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 2020 r. 
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5.3. Pomoc społeczna  

Nazwa zadania Pomoc społeczna 

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 2020 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  

2020 r. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych * 

wprowadzona uchwała Nr XLV/430/18 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 

uwalenia 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. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 

Opolskich 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op. 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 

Op. 

4. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. Filia  

w Szymiszowie i Leśnicy 

5. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 

6. Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

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 dokumencie, będą corocznie uwzględniane w  sprawozdaniu  

z realizacji strategii. Starosta w drodze Zarządzenia powołał 

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii. W roku 2020 

przedstawiono Radzie Powiatu Strzeleckiego raport  

z realizacji Strategii za rok 2019 r., który został przyjęty. 

*Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych umieszczona jest na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce 

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 rok 
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5.4.  Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

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 2020 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  

2020 r. 

1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2018-2020 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 Powiecie Strzeleckim w latach 

2018 - 2020. Celem głównym Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 jest 

stworzenie warunków do skutecznego rozwoju 

rodzinnej pieczy zastępczej, które umożliwią objęcie 

opieką dzieci znajdujących się poza rodziną biologiczną 

oraz zapewnią wsparcie pełnoletnim wychowankom 

rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rozwój pieczy 

zastępczej będzie polegał na: 

• zapewnieniu dzieciom stabilnego środowiska 

opiekuńczego i wychowawczego, 

• wspieraniu już istniejących rodzin zastępczych, 

• podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka 

do rodziny biologicznej, 

• podejmowaniu działań zmierzających do 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia, 

• wspieraniu pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej i osób usamodzielniających się,  

• pozyskiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, 

• planowaniu i ustalaniu corocznego limitu rodzin 

zastępczych zawodowych. 

 

2. W roku 2020 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Strzelcach Opolskich kontynuowało realizację 

Projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze 



 

 

za 2020 RAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO 

71 

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. Umowa 

partnerska nr. RPOP.08.01.00-16-0024/17. W ramach 

projektu -Bliżej rodziny i Dziecka - II edycja w roku 

2020 r. odbył się Bal karnawałowy dla rodzin 

zastępczych i dzieci w nich umieszczonych. Rodzice 

zastępczy i ich podopieczni bawili się w restauracji  

„ Gościniec Jaguś” w Staniszczach Wielkich. 

Uczestnicy balu mieli zapewnioną usługę 

gastronomiczną w tym kawę, soki, na deser podano 

szarlotkę na ciepło z lodami oraz ciepłą kolację. 

Podczas balu dzieci zabawiali animatorzy firmy 

„Skeleton” - Barbara Koprek, organizując różne 

konkursy oraz zabawy integracyjne m.in zabawy z 

chustą animacyjną, gry, tańce i gry zespołowe, słomki 

Bamb, wizyta bajkowej postaci, dmuchańce.  

W imprezie wzięło udział 119 osób. Koszt balu to 

6.801,77 zł. Kwota ogółem pozyskana z projektu na lata 

2018-2020 to 140.017,50 zł w tym w ramach środków 

UE 121.815,23 zł, wkład krajowy 18.202,27 zł. 

 

3.  W związku z tym, iż rok 2020 r. przyniósł w naszym 

kraju rozwój epidemii Covid-19, wszystkie szkoły 

przeszły na nauczanie zdalne. Większość z uczniów 

umieszczonych w pieczy zastępczej nie była należycie 

przygotowana, do nauczania zdalnego, głównie  

z powodu braku dostępu do sprzętu mobilnego 

większości rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich  wspólnie  

z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

i Zdrowia, realizowało w ramach 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 

2014-2020 ( RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej.   Pozyskało dzięki wsparciu 

ROPS Opole, środki ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki jednorazowe, żele dezynfekujące, przyłbice 

oraz kombinezony ochronne) oraz 12 laptopów które 
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zostały przeznaczone dla 12 rodzin zastępczych 

zawodowych powiatu strzeleckiego. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

zostało wyposażone w lampę bakteriobójczą, stację 

bakteriobójczą oraz urządzenie do dezynfekcji 

dokumentów, które zostały wykorzystane do 

zapewnienia ochronny i bezpieczeństwa pracownikom 

PCPR jak również rodzinom zastępczym. 

 

4. W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Strzelcach Opolskich przystąpiło do kolejnej edycji 

Projektu Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII 

Integracja Społeczna, współfinasowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa 

partnerska nr. ROP.08.01.00-16-0015/19. W ramach 

projektu PCPR zorganizuje szereg imprez dla dzieci 

przebywających w pieczy i ich rodzin zastępczych na 

przestrzeni lat 2020 – 2023. Kwota ogółem pozyskana z 

projektu: 414.981,00 zł z środków UE, przy czym 

całkowity koszt projektu wynosi 11.789.158,70 zł. 

 

5. Kolejnym projektem, który realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich za 

pośrednictwem Powiatu Strzeleckiego jest Projekt 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie epidemii COVID-19”. Dzięki temu projektowi 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 

Opolskich pozyskało sprzęt komputerowy  

i audiowizualny (60 drukarek, 10 szt. oprogramowania 

dla dzieci z niepełnosprawnością, 75 laptopów z 

oprogramowaniem, torbami i myszkami) dla wszystkich 

dzieci uczących się w pieczy zastępczej jak również 

zapas środków ochrony osobistej (maseczki, żele 

dezynfekujące oraz rękawiczki jednorazowego użytku. 

Wsparciem zostało objęto w sumie 63 rodziny 

zastępcze.  Całkowity koszt dofinansowania na ten cel 

wyniósł 254.897,21 zł z dostępnych 283,835 zł. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2018-2020 w Powiecie Strzeleckim* podjęty 

Uchwałą Nr XXXIX/374/18 z dnia 28 lutego 

2018r.przez Radę Powiatu Strzeleckiego. Realizacja 

Programu za roku 2020 r. wygląda następująco:   

• program, zawiera m.in. coroczny limit rodzin 

zastępczych zawodowych. Planowany limit 

rodzin zastępczych zakłada wzrost liczby 

zawodowych rodzin zastępczych w 2020 r.  

o 2 rodziny. W 2020 r. nie wykorzystano 

zakładanego limitu- powstała jedna rodzina 

zawodowa z którą została podpisana umowa na 

pełnie funkcji pogotowia rodzinnego,   

• rodzaje rodzin zastępczych i ilość dzieci 

przebywających w całym roku 2020:  

− ilość rodzin zastępczych 

spokrewnionych: 36, ilość dzieci: 43; 

− ilość rodzin zastępczych 

niezawodowych: 20, ilość dzieci: 30; 

− ilość rodzin zastępczych zawodowych: 8, 

ilość dzieci: 32; 

− ilość rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia: 2, ilość 

dzieci: 5; 

− ilość rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję rodziny 

specjalistycznej: 1, ilość dzieci: 4; 

− rodzinny Dom Dziecka: 1, ilość dzieci 7. 

                              Ogółem ilość rodzin: 68, ilość dzieci: 121. 

 

2. W roku 2020 w tut. PCPR zatrudniony psycholog, 

spotykał się z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich 

umieszczonymi. Psycholog łącznie pracował z 17 

rodzinami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Strzelcach Opolskich dla swoich rodzin zastępczych 

oferuje również pomoc prawną. W roku ubiegłym 12 

rodzin zastępczych skorzystało z pomocy prawnej w 

PCPR. 
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3. PCPR w roku 2020 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. głównie w Parafiach 

naszego powiatu oraz zamieszczenie informacji  

w ogłoszeniach parafialnych. Tutejszy PCPR prowadzi 

również kampanię informacyjną poprzez umieszczenie 

informacji w mediach lokalnych m.in.  

w dwutygodniku Powiat Strzelecki oraz na stronie 

internetowej naszej jednostki. Dodatkowo na budynku 

siedziby PCPR tj. przy ul. Bolesława Chrobrego 5 

umieszczony jest kolorowy baner zachęcający do 

podjęcia funkcji rodziny zastępczej.  

* 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 2020. 
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5.5.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

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 2020 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 2020 r. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 

 –2020* wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego  

Nr XVI/158/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 

Opolskich  

2. Ośrodki Pomocy Społecznej 

3. Gminne Zespoły Interdyscyplinarne  

4. Komenda Powiatowa Policji    

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r. 

Cel główny: „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.  

Celami szczegółowymi 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*. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego Nr 

XXX/292/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.  

  

W realizację 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.  
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2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz 

wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

bezpiecznego, czasowego schronienia,  

w całodobowych 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. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

• Corocznie aktualizowana jest na stronie 

internetowej PCPR baza    teleadresowa. 

• Przesyłanie zaktualizowanych 

informatorów powiatu, o którym mowa 

powyżej Prezesowi Sądu Rejonowego w 

Strzelcach Op., Prokuratorowi 

Rejonowemu w Strzelcach Op., 

Komendantowi Powiatowemu Policji                  

w Strzelcach Op. oraz gminom Powiatu 

Strzeleckiego do dnia 15 lipca każdego 

kolejnego roku. 

• Powiatowy program oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 

2017- 2020. 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 2020 r. przeprowadzono 

wśród uczestników biorących udział w 

roku 2017, 2018 oraz 2019. 

4. Podnoszenie jakości pracy osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu 

podniesienia jakości i dostępności świadczonych 

usług. Ze względu na pandemię nie realizowano 

szkoleń. 
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5. W PCPR prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne dla osób doświadczających przemocy 

domowej z powiatu strzeleckiego – skorzystały 4 

osoby. 

*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 2020 r. 
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5.6. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

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 2020 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  

2020 r. 

Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2016 – 2020*. Wprowadzony: 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.  

 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

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 2020, którą opiniuje Społeczna 

Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a następnie 

przekazywana jest do Wojewody.  

 

Zrealizowano zadania, które wpłynęły na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, poprawę stanu zdrowia oraz 

polepszenie komfortu osób niepełnosprawnych poprzez m. in.: 

 

1. Rehabilitację społeczną: 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla 14 

osób na kwotę 15.344,00 zł, 

 dofinansowanie wyjazdów rekreacyjno-

rehabilitacyjnych     w ramach zadania „sport, kultura, 

rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” na 

kwotę 7.750,00 zł dla 130 osób niepełnosprawnych, 
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 dofinansowanie zakupu m.in. pieluchomajtek, 

cewników, aparatów słuchowych, ortez, protez 

kończyn, wózków inwalidzkich, obuwia 

ortopedycznego, worków do zbiórki moczu, 

pionizatorów, wkładek usznych w ramach zadania 

„zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze” dla 966 osób na kwotę 459.803,99 zł, 

 dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 

łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, 

urządzeń do masażu, rotorów, bieżni w ramach zadania 

„zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny” dla 50 osób na 

kwotę 85.031,95 zł. 

 poprawienie warunków życia likwidując bariery 

poprzez m. in.: 

− dofinansowanie dostosowania łazienki do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej w ramach zadania 

„likwidacja barier architektonicznych” 

skorzystały 4 osoby na łączną kwotę  

16.000,00 zł, 

− dofinansowanie m.in. krzesełek toaletowych, 

taboretów prysznicowych, podnośników 

wannowych, rowerów rehabilitacyjnych 

trójkołowych, uchwytów do wanny „likwidacja 

barier technicznych” dla 14 osób na kwotę 

13.805,65 zł, 

− dofinansowanie m.in. laptopów, komputerów 

„likwidacja barier technicznych” dla 6 osób na 

kwotę 6.000,00 zł. 

 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 717.360,00 zł. 

Łącznie z dofinasowań      w ramach rehabilitacji 

społecznej skorzystało 1121 osób niepełnosprawnych, 

na kwotę 1.321.095,59 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”. Wprowadzony 

Uchwałą Nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 

10 grudnia 2018 r. W 2020 roku w ramach programu 

osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie do 
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następujących Modułów i Obszarów wsparcia: 

a) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową:  

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  

– 1 osoba na kwotę 1.680,00 zł, 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do 

uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:  

• Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – 13 osób na kwotę  

63.297,46 zł, 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 

osoba na kwotę 10.000,00 zł, 

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego     

o napędzie elektrycznym – 2 osoby na kwotę 

4.450,00 zł, 

• Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne – 2 osoby na kwotę 

14.049,00 zł, 

• Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania         elektrycznego do wózka 

ręcznego – 4 osoby na kwotę 18.521,25 zł.                                                                      

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 1 osoba 

na kwotę 618,78 zł, 

b) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym – 15 osób na kwotę 34.247,50 zł. 

 

3. PCPR w Strzelcach Opolskich przystąpiło do realizacji 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” 

W związku z powyższym nasza jednostka podpisała 08 

czerwca 2020r. umowę nr POB/000012/08/D z 

Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w 

sprawie realizacji programu. Celem programu była 

pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych 

(adresatów programu), które na skutek wystąpienia 

sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 
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zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 

roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość 

korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych 

następujących po sobie dni roboczych)  

z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. 

Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego 

Adresatowi programu ze środków PFRON            

 w ramach Modułu III wynosi 500 zł miesięcznie na 

jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki 

może zostać przyznane świadczenie nie może być 

dłuższy niż 5 miesięcy.  

W 2020 roku w ramach programu Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie otrzymało środki finansowe w wysokości  

253.175,00 zł, w tym na:  

 pomoc finansową dla Adresatów programu realizowaną 

w ramach Modułu III programu – 247.000,00 zł 

 obsługę realizacji Modułu III programu – 6.175,00 zł 

Do dnia 31.12.2020 r. w ramach Modułu III złożono 201 

wniosków, dofinansowania wypłacono 103 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 234.000,00 zł.  

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności: 

1. Orzecznictwo osób niepełnosprawnych.: 

W 2020 roku wydano 808 orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności (osobom po 16 roku życia), w tym: 

 316 o stopniu znacznym, 

 348 o stopniu umiarkowanym, 

 117 o stopniu lekkim, 

 3 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

 oraz 24 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności. 

 

Osobom do 16 roku życia wydano 134 orzeczenia  

o niepełnosprawności, w tym: 

 130 orzeczeń o niepełnosprawności, 

 oraz 4 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

 

2. Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym: 

W 2020 r. wydano 243 legitymacje dokumentujących 

niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności, w tym: 

 27 osobom przed 16 rokiem życia, 

 216 osobom po 16 roku życia. 
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3. Wydawanie kart parkingowych. 

W 2020 r. wydano 327 kart parkingowych, w tym:  

 306 kart parkingowych, dla osób, które ukończyły 16 

rok życia,  

 18 kart parkingowych dla osób, które nie ukończyły 16-

go roku życia,  

 oraz 3 kart parkingowych dla placówek. 

Za wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub 

placówka uiszcza opłatę w wysokości 21 zł.  

 
Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 znajdują się na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020  
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5.7. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne. 

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 2020 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 2020 r. 

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 – 

2020* 

Uchwała Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 

23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024*  

- Załącznik 2 do WPF* 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

 – Wydział Dróg Powiatowych 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

1. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 

Powiatu Strzeleckiego – 249.959,48 zł, 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O  

ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich wraz  

z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie 

z Gminą Strzelce Opolskie) – 168.502,68 zł, 

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O 

Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Staniszcze 

Wielkie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową 

(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie)  

- 331.179,84 zł, 

4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O 

Błotnica Strzelecka - Sieroniowice na odcinku 

Balcarzowice - Sieroniowice (realizacja zadania 

wspólnie z Gminą Ujazd) – 166.610,65  zł, 

5. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O 

Klucz - DP 1455 O w Kluczu (realizacja zadania 

wspólnie z Gminą Ujazd) – 90.091,99 zł, 

6. Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd 

w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. 
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Ujazdowskiej (realizacja zadania wspólnie z Gminą 

Ujazd) – 121.326,44 zł, 

7. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O 

Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec 

(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko)  

- 220.732,82 zł, 

8. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1807 

O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce 

Opolskie – Rozmierka – 189,929,22 zł, 

9. Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O 

i 1472 O w miejscowości Krasowa (realizacja zadania z 

Gminą Leśnica) – 106.861.72 zł. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

1. Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie 

- Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - 

Kadłub - w 2019 r. i 2020 r. dokumentacja projektowa  

– 312.420,00 zł, 

2. Zadanie obejmujące przebudowę skrzyżowania dróg 

różnej kategorii pn.: Rozbudowa układu 

komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i 

Mickiewicza w Strzelcach Opolskich - dokumentacja 

projektowa (realizacja zadania na podstawie 

porozumienia z Województwem Opolskim - 34.010 zł, 

realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 

34.010 zł) – 102.028,50 zł, 

3. Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi 

powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. 

Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska - dokumentacja 

projektowa – 39.800,00 zł, 

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na mości 

JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O 

Staniszcze Wielki - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 

1 Maja - dokumentacja projektowa – 26.445,00 zł. 

*Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020 oraz Uchwała Nr XXV/248/20 Rady Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego 

na lata 2021-2024* - Załącznik 2 do WPF* są umieszczone na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce 

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

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 2020 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  

2020 r. 

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.  

 

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:  

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 na dofinansowanie zadania „Prace 

konserwatorskie renowacji zabytkowych organów - 

121.000 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 

 

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.  
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

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.  

Budynek Powiatowego Centrum Kultury o powierzchni 

użytkowej 1.419,67 m2 wyposażony jest także w nowoczesne  

i funkcjonalne zaplecze techniczno-socjalne. 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Działania podjęte przez Powiatowe Centrum Kultury: 

1. Zwiększono etatyzację o etat „Animatora kultury”, a 

zatrudniona na tym stanowisku osoba odpowiada m.in. 

za kalendarz wystaw i prowadzenie warsztatów 

towarzyszących ekspozycjom. 

2. Rozwinięto zajęcia warsztatowe w oparciu o ww. 

wystawy. 

3. Zrealizowano projekt „Kulturalny Autobus” w ramach 

programu „Kultura dostępna”. 

4. Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

5. Prężnie rozwija się przy PCK sekcja taneczna – 

poszerzono ofertę o warsztaty tańca towarzyskiego dla 

młodzieży. 

6. Zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych w formie 

online z uwagi na epidemię (m.in.: Warsztat Mikołaja – 

warsztaty online, Dwa Żywioły – koncert online, 

Spotkanie autorskie online a Mariuszem Szczygłem, 

Narodowe Czytanie Balladyny online, „Kobieca strona 

natury” – wernisaż online). 

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” oraz „Uchwała Nr IX/102/19 Rady 

Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 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 2020” jest umieszczona na stronie BIP 

Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.9. Kultura fizyczna i turystyka 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka. 

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 2020 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  

2020 r. 

Nie została opracowana odrębna strategia dla kultury fizycznej 

i turystyki. 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 kultury fizycznej i turystyki: 

1. W ramach kierunku 1.5.2. Wykorzystanie walorów 

turystyczno-rekreacyjnych wpisuje się działalność 

szkolnego koła PTTK i szkolnego koła Towarzystwa 

Przyjaciół Lasu w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS 

w Zawadzkiem - systematyczny udział  

w realizacji programowej oddziału PTTK i TPL 

Zawadzkie – rajdy, piesze, wycieczki autokarowe, rajdy 

rowerowe - realizacja zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, udział w konkursach organizowanych 

przez PTTK i TPL. Kierunek 1.5.3. 

2. Działanie 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji 

zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców 

powiatu strzeleckiego w terminie marzec-listopad 2020 

zrealizowano projekt „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 

niepełnosprawnych i rodzin; wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności 

ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności 

fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i 

związanej z nim jakości życia; stworzenie jak 

największej grupie dzieci i młodzieży możliwości 

uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i 

atrakcyjnych zajęciach sportowych; optymalne 

wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w 

ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 

2012”; rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z 

uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, 

integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność 

międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i 

społeczna obywateli. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze św. Anny 

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 – 1osobowy, 

- 1 pokój – 2osobowy, 

- 1 pokój – 3osobowy, 

- 1 pokój – 4osobowy, 

- 5pokoi – 8osobowy, 

- kuchnia samoobsługowa z jadalnią w pełni wyposażona, 

- świetlica (TV, DVD, itp.). 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze św. Anny 

udzielając noclegów w roku 2020 wypracowywało dochody. 

Ponadto na działalność Schroniska Powiat otrzymuje część 

oświatową subwencji ogólnej. W 2020 roku Schronisko 

udzieliło 2171 noclegów. Ze względu na wprowadzone 

obostrzenia związane z COVID-19 działalność Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego była ograniczona.  

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.10.  Geodezja, kartografia i kataster 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

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 2020 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  

2020 r. 

W wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w 2020 roku było realizowane jedno 

zadanie wpisane do Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 

na lata 2014-2021 i dotyczyło projektu pn. „e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego”. W ramach tego zadania wyłoniono Wykonawcę 

prac i odebrano drugi etap opracowania dotyczącego 

digitalizacji operatów technicznych dla miasta Strzelce 

Opolskie, miasta Ujazd oraz miasta i gminy Zawadzkie.   

Realizacja pozostałych zadań wynikała z ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz regulaminu organizacyjnego i 

dotyczyła: 

1. modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla 

Gminy Strzelce Opolskie, 

2. cyfrowej archiwizacji zasobu PODGiK, 

3. bieżącej aktualizacji prowadzonego zasobu 

geodezyjnego w ramach której: 

 obsłużono 1483 zgłoszenia prac geodezyjnych,  

 udostępniono 3409 map i innych materiałów,  

 sporządzono i wydano 4753 wypisy i wyrysy  

z operatu ewidencji gruntów i budynków, 

 zweryfikowano 1514 operatów technicznych 

sporządzonych przez jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego, 

 zwołano i przeprowadzono 105 narad 

koordynacyjnych, 

 wprowadzono 1042 zmiany w bazie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie 

BDOT500, 

 zarejestrowano i przetworzono do postaci, 

elektronicznej 1563 nowych operatów technicznych, 

 ujawniono w operacie ewidencji gruntów  

i budynków 5345 zmian. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   

 - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Zadanie dotyczące „e-usług cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa opolskiego” w 2020 roku 

zostało zrealizowane częściowo. W 2021 roku planowane jest 

zakończenie całości projektu. 

*„Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” jest umieszczona na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.11. Gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie powiatowych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Nazwa zadania 

Gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych 

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 2020 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  

2020 r. 

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: 

 

a. informacji na temat zarządzania mieniem powiatu, 

b. informacji w zakresie spełniania kontroli obowiązku 

posiadania ubezpieczenia nieruchomości, 

c. informacji z przeprowadzonych w danym roku kontroli 

nieruchomości powiatowych. 

 

W 2020 roku informacja ta została przedłożona wg stanu na 

dzień 30 czerwca (zmiana terminu związana jest z sytuacją 

epidemiologiczną). 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

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 kierownicy 

jednostek organizacyjnych, którym powierzono trwały Zarząd 

lub podmioty dzierżawiące, najmujące czy też użyczające 

nieruchomości powiatowe. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Informacja na temat gospodarki nieruchomościami Powiatu 

Strzeleckiego została przedłożona na posiedzenie Komisji 

Budżetowej w miesiącu lipcu 2020 roku. 

Uchwała nr 388/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie: planu wykorzystania 

zasobu nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego na lata 2020 - 2023 jest umieszczona na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 

 

 



 

 

za 2020 RAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO 

92 

5.12. Administracja architektoniczno-budowlana 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

– Wydział Architektoniczno – Budowlany  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Dane liczbowe dotyczące pracy Wydziału  

Architektoniczno – Budowlanego w 2020 roku – ilość spraw 

2237 w tym: 

 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki 

organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego     7                        

 Zaświadczenia wydawane w sprawach budowlanych  98 

 Współdziałanie z terenowymi organami administracji 

rządowej, samorządowej, innymi instytucjami 

osobowymi fizycznymi                                              354 

 Rozbiórka obiektów budowlanych                               60 

 Udostępnianie informacji publicznej                              6 

 Ewidencja wniosków o wydanie dzienników budowy  

i rozbiórki                                                                   578 

 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania 

robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części   383                

 Sprawozdawczość statystyczna                                   19 

 Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, 

jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych 

oraz sieci                                                                      42 

 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę 

obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych                         657                                         

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz spraw budownictwa                     23                                                      
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5.13. Komunikacja i Transport 

Nazwa zadania Komunikacja i Transport 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

- Wydział Komunikacji i Transportu   

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

 Dane liczbowe dotyczące pracy Wydziału Komunikacji  

i Transportu w 2020 roku: 

 

Rejestracja pojazdów: 

 zarejestrowane pojazdy:                                         6 718 

 wyrejestrowane pojazdy:                                           986 

 wymiana dowodów rejestracyjnych:                         892 

Prawa jazdy:  

 prawo jazdy – polskie:                                             1 683 

 prawo jazdy międzynarodowe:                                     18 

 wymiana prawa jazdy  - na polskie:                              

(D,DE,GB,NL,TR,UA,UK)                                          23 

 wtórniki prawa jazdy:                                                  126 

(zmiana danych. zniszczenie, utrata). 

 

Prawo jazdy – kierowcy zawodowi: 

 kwalifikacja wstępna:                                                      4 

 kwalifikacja wstępna przyśpieszona:                201 

 szkolenie okresowe:                                                  725 

Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do 

kierowania pojazdami: 

 cofnięcie prawa jazdy :                                      109 

 zatrzymanie prawa jazdy:                                       111 

 skierowanie na kurs reedukacyjny:                              86 

 skierowanie na badanie lekarskie:                              196 

 skierowanie na egzamin państwowy:                           10 

Zezwolenia, zaświadczenia, licencje  dot. transportu 

drogowego: 

 Zezwolenia na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi:                                                    42 

(Straż pożarna, pogotowie ratunkowe, konwój  

pieniędzy). 

 Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (dot. 

rozmiarów pojazdów):                                                151 

 Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby  

własne:                                                                            7 

 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

(D,DE,GB,NL,TR,UA,UK):                                           5 

Zmiana organizacji ruchu na drogach:  

 Zatwierdzone projekty zmiany organizacji:                          237 
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5.14. Ochrona środowiska i przyrody 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

-Wydział Ochrony Środowiska  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Dane liczbowe dotyczące pracy Wydziału Ochrony Środowiska 

w 2020 roku: 

 Pozwolenia zintegrowane                                               2 

 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                       37 

 Karty wędkarskie                                                        104 

 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza                                                                        3 

 Pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL                        5 

 Udostępnianie informacji o środowisku                         8 

 Rejestracja zwierząt                                                      34 

 Rejestracja łodzi                                                           15 

 Spółki wodne                                                                  4  

 Świadectwa legalności pozyskania drewna                  82 

 Zgłoszenia instalacji , których eksploatacja nie wymaga 

pozwolenia                                                                    45 

 Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza       1 

 Pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych                 1 

 Decyzja określająca dopuszczalny poziom hałasu         2 

 Przegląd ekologiczny                                                      2 

 Wycinka drzew z terenów stanowiących własność  

gminy                                                                            95                                                                                   

 Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub decyzją wydana w oparciu o 

inwentaryzację stanu lasu                                           640 

 Zadania z zakresu Gospodarki leśnej                         117  

 Odpady 

− wytwarzanie: 5 

− zbieranie: 10 

− przetwarzanie: 5 
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5.15.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

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 2020 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  

2020 r. 

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: 

• skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja 

przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych 

społecznie, 

• skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja 

przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym, 

• doskonalenie przygotowań do działań w sytuacjach 

kryzysowych, 

• modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę 

środowiska pracy policjantów, 

• utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji  

i poziomu bezpieczeństwa, 

• bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 

• pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz przemocy 

seksualnej, 

• Ograniczenie społecznych skutków zażywania środków 

psychoaktywnych (w tym alkoholu, narkotyków  

i dopalaczy), 

• przestępstwa związane z używaniem Internetu, 

• 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 organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu 

2. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich 

3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

7. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna  

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

9. Komenda Powiatowa PSP 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

• 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. 

• 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 2020 roku w sferze 

bezpieczeństwa Powiat Strzelecki zakupił psa służbowego 

dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

W ramach budżetu powiatu w 2020 roku w sferze 

bezpieczeństwa Powiat Strzelecki zakupił psa służbowego dla 

Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich (7000 

zł). 

*” Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego”  jest umieszczona na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu 

Strzeleckiego za 2020 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 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i 

utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

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 2020 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 2020 r. 

Brak strategii, programu w tej tematyce. Całościowo sferę 

bezpieczeństwa i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia,  

w tym zagrożenia powodziowe i pożarowe, opisano  

w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego*.  

Szczegółowo zadania w obszarze ochrony 

przeciwpowodziowej opisano w Planie operacyjnym ochrony 

przed powodzią dla powiatu strzeleckiego* (Plan opracowany 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego). Natomiast sprawy 

ratownictwa  

i ochrony przeciwpożarowej opisane są szczegółowo  

w Powiatowym Planie Ratowniczym opracowanym przez 

Komendę Powiatową PSP w Strzelcach Opolskich. Powiatowy 

magazyn przeciwpowodziowy usytuowany jest  

w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Op.  

W magazynie znajduje się podstawowy sprzęt, materiały  

do wykorzystania podczas podtopień lub sytuacji kryzysowych 

(np. plandeki, worki na piasek, kurtki, buty, szpadle, śpiwory 

itp.). 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

- Wydział Zarządzania Kryzysowego  

Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Aktualizacje dokumentacji. 

*„Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Powiatu Strzeleckiego” oraz „Powiatowy Plan Zarządzania 

Kryzysowego” są umieszczone na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu 

Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 

rynku pracy. 

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 2020 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 2020 r. 

Opracowano „Informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

według stanu na dzień   31 grudnia 2020 roku r.” *  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Opis znajduje się w „Informacji o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku” * 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Opis znajduje się w „Informacji o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku” * 
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5.18.  Ochrona praw konsumenta 

Nazwa zadania Ochrony praw konsumenta. 

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 2020 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 

 2020 r. 

Do zadania nie została opracowana polityka, strategia  

czy program z uwagi na brak przepisów regulujących  

taką konieczność. Realizacja zadania ochrona praw konsumenta 

za rok 2020 została zawarta w Sprawozdaniu Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów za rok 2020 r.* przyjętym przez  

Radę Powiatu Strzeleckiego. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

-Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Najważniejsze zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

wraz ze statystyką: 

• poradnictwo w zakresie praw konsumentów – udzielono  

w trakcie 2020 r. 3112 porad, 

• występowanie do przedsiębiorców – 367 wystąpień, 

•   pomoc konsumentom na drodze sądowej – 14 spraw, 

• edukacja konsumencka – ok 150 osób wzięło udział  

w spotkaniach edukacyjnych z Rzecznikiem 

Konsumentów (emeryci, młodzież). 

* „Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2020 r.” jest umieszczone na stronie BIP 

Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. 
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5.19.  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

i edukacja prawna 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

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 2020 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  

2020 r. 

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   

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232).  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

-Wydział Organizacyjny  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania  

w 2020 r. 

     Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system 

nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia  

5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Na terenie Powiatu Strzeleckiego  

w 2020 r.  funkcjonowały łączenie 3 punkty porad prawnych 

2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: punkt prowadzony 

przez Radców Prawnych i Adwokatów oraz organizację 

pozarządową, a także jeden punkt świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego również prowadzony przez 

organizację pozarządową. W związku z powyższym zawarto 

porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą 

Radców Prawnych, które wyznaczyły radców prawnych i 

adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Organizacje pozarządowe zostały wyłonione w drodze 

otwartego konkursu ofert. W 2020 r. prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone 

Stowarzyszeniu OPPEN z siedzibą w Opolu natomiast 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
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Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z Nowego Sącza. Ponadto 

Powiat Strzelecki, aby zapewnić jak najlepszą dostępność do 

porad prawnych zwarł porozumienia z następującymi Gminami: 

Gmina Jemielnica, Gmina Leśnica, Gmina Ujazd oraz Gmina 

Zawadzkie. W 2020 r. zrezygnowano z udzielania porad 

prawnych w Gminie Izbicko i Kolonowskie ze względu na małą 

frekwencję. Na mocy tych porozumień zorganizowano w w/w 

gminach punkty porad prawnych.  

  

W 2020 r. udzielono łączenie 678 porad zarówno prawnych jak 

i obywatelskich.  Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 

498 osób. Porady obejmowały: 

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz 

o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w 

związku z toczącym się postępowaniem 

przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 

sądowo administracyjnym; 

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego; 

• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach,  

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  

w toczącym się postępowaniu sądowo 

administracyjnym;  

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu  

w różnych rodzajach postępowań; 

• nieodpłatną mediację. 

 

W 2020 r. udzielono również 150 porad obywatelskich osoby 

uprawnione mogły liczyć na następujące wsparcie: 

 

• rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej 

do indywidualnej sytuacji, 

• poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub 

ciążących obowiązkach, 

• wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w 

tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z doradcą 

planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy 

w jego realizacji, 

• skorzystanie z nieodpłatnej mediacji. 
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     Najczęściej Adwokaci i Radcy Prawni udzielali porad z 

zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. Czas 

poświęcony na omówienie problemu prawnego wynosił 

najczęściej od 15 do 30 minut.  

 
 

 Z przekazanych informacji od pełniących dyżury w punktach 

wynika, że z porad częściej korzystały kobiety (67,14%), 

natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie najczęściej wsparcia 

potrzebowali mieszkańcy posiadający wykształcenie średnie 

zawodowe lub zasadnicze zawodowe. 
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Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania 

wyniosła 197 905,38 zł (wysokość otrzymanej dotacji:  

198 000,00 zł) środki stanowią dotację celową pochodzącą  

z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów.                           

Porad w punktach udzielały osoby uprawnione zgodnie z ustawą 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieopłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) z bogatym doświadczeniem 

zawodowym. Na terenie Powiatu Strzeleckiego nieodpłatna 

pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie były 

świadczone w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co 

najmniej 4 godziny dziennie.  Poprzez stałą dostępność 

adwokatów/ radców prawnych/doradców obywatelskich w 

punktach obywatele na terenie powiatu uzyskali możliwość 

stałego pozyskania szybkiej i kompleksowej porady oraz 

pomocy prawnej przewidzianej ustawą. Prowadzenie punktów 

wpłynęło zatem na wyrównanie szans wszystkich obywateli na 

stały dostęp do pomocy prawnej i sądownictwa, niezależnie od 

posiadanych środków pieniężnych. Od dnia 13 czerwca 2020 r. 

do końca roku porady ze względu na sytuację epidemiologiczną 

były udzielane w sposób zdalny tj. telefonicznie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź komunikatora 

internetowego nie wpłynęło to jednak na jakość świadczonej 

pomocy.   

 

 

 

 

 

67,14%

32,86%

Płeć osób korzystających z porad w 

2020 r. 

kobieta mężczyzna
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5.20. Stwierdzanie zgonów 

Nazwa zadania 

Stwierdzanie zgonów i jego przyczyny oraz wystawiania 

karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i 

niepublicznych na terenie Powiatu Strzeleckiego 

wskazanych Wykonawcy przez Policję 

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 2020 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  

2020 r. 

Do zadania nie została opracowana polityka, strategia  

czy program z uwagi na brak przepisów regulujących  

taką konieczność. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  

- Wydział Organizacyjny  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1947) zgon i jego przyczyna powinna być ustalona przez 

lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie 

niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i 

jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, 

dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną 

osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, 

przy czym koszt tych oględzin i wystawionego świadectwa nie 

mogą obciążyć rodziny zmarłego. Jedynym wypadkiem, kiedy 

lekarz może odstąpić od wystawienia karty zgonu, jest 

podejrzenie udziału osób trzecich w spowodowaniu zgonu, a 

obowiązkiem lekarza jest wówczas powiadomienie policji i 

prokuratora. W takich sytuacjach lekarz wydaje jedynie 

zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu, a kartę zgonu wydaje 

lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin 

lub sekcji zwłok. W związku z powyższym Powiat Strzelecki 
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zawarł umowę nr 418/2019 z dnia 23.12.2019 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 2020 roku 

wykonano powyższą usługę 32 razy. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 19 200 zł.  
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5.21. Obronność 

Nazwa zadania Obronność 

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 2019 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 2020 r. 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych odbywa 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.  

  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich: 

- Kadra kierownicza i Naczelnicy Wydziałów Starostwa  

- Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

- Stały Dyżur Starosty, 

- Kurierzy, pracownicy Starostwa wyznaczeni do realizacji 

zadań obronnych 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

• opracowanie planu szkolenia obronnego, 

• podjęcie prac nad opracowaniem nowego Planu 

operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach  

w zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny, 

• podnoszenie umiejętności osób zaangażowanych  

w realizację zadań obronnych w Starostwie m.in. poprzez 

udział w organizowanych szkoleniach obronnych oraz 

treningach decyzyjnych.  

*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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5.22. Promocja powiatu 

Nazwa zadania Promocja powiatu 

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 2020 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 2020 r. 

„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 z najbardziej 

efektywnych 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 

promocja dotyczy, a także określa grupę docelową, do której 

będą kierowane działania promocyjne. Celem strategicznym 

promocji jest zapewnienie rozwoju Powiatu Strzeleckiego przy 

wykorzystaniu miejscowego potencjału i szans tkwiących w 

otoczeniu oraz tworzenie wizerunku powiatu otwartego i 

przyjaznego dla mieszkańców i przyjezdnych gości. Promocja 

powiatu obejmuje zorganizowane działania, polegające na 

dostarczaniu kompleksowych informacji na temat inicjatyw 

podejmowanych przez lokalne władze samorządowe celem 

prezentowaniu walorów estetycznych i turystyczno-

kulturalnych powiatu. Równolegle z określeniem zakresu i 

intensywności działań promocyjnych plan promocji określa ich 

formy i zakłada współpracę z podmiotami o charakterze 

kulturalno-oświatowym, podlegającymi Powiatowi 

Strzeleckiemu.  

W zakresie promocji Powiatu Strzeleckiego ważną rolę 

odgrywa współpraca z Powiatowym Centrum Kultury w 

Strzelcach Opolskich oraz jednostkami oświatowymi. Działania 

organizowane przy współpracy z w/w jednostkami mają szansę 

większego powodzenia i objęcia swoim zasięgiem większej 

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 
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przedsiębiorczości  

4. Działania kulturotwórcze i turystyczne  

5. Obejmowanie Patronatem Starosty przedsięwzięć 

promujących powiat 

6. Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami 

pozarządowymi, powiatem partnerskim itp. 

 

Wybuch pandemii Koronawirusa i wprowadzone przez rząd 

obostrzenia spowodowały konieczność odwołania imprez 

wpisujących się w coroczny kalendarz powiatu strzeleckiego tj. 

Gala Lauri, Święto Chleba oraz wiele innych przedsięwzięć 

związanych z życiem społecznym i kulturalnym 

zaplanowanych do organizacji roku 2020.  

 

Wydatki na promocję powiatu – (rozdział 75075 - Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego) zakres rzeczowo - 

wartościowy przedstawiał się następująco: 

 

• Z uwagi na panującą w kraju pandemię Koronawirusa, 

Gala Lauri, która początkowo miała odbyć się  

w miesiącu marcu, nie odbyła się w roku 2020 z 

powodu przedłużających się obostrzeń związanych z 

pandemią. W styczniu zostały zamówione, a w lutym i 

marcu zapłacone statuetki u rzemieślnika, który 

wykonuje je na nasze zamówienie, zgodnie z ustalonym 

od lat wzorcem (2 statuetki zostały dodatkowo 

zamówione, z racji przyznania 2 nagród ex equo w 

konkursie Najlepszy Uczeń Powiatu). Podpisano 

umowę na realizację filmów promujących firmy - 

uczestników konkursu Poznaj Moją Nową Firmę - 

edycja 2018/2019 oraz na realizację multimedialną gali. 

W lutym zakupiona została nagroda dla głosujących w 

konkursie Poznaj Moją Nową Firmę - edycja 2018/2019 

- ciśnieniowy ekspres do kawy  

- 9 618,88 zł 

 

• Do końca roku 2020 r. wydano 24 numery 

dwutygodnika, w tym 2 numery podwójne. Na potrzeby 

publikacji gazety zbierano i przygotowywano materiały 

do gazety, zajmowano się obróbką graficzną zdjęć  

i scaleniem materiałów na elektronicznym nośniku 

danych (CD), pisano artykuły tematyczne i 

okolicznościowe, przygotowano zestawienie finansowe, 

zaktualizowano umowy o wierszówki dla autorów 

tekstów, umieszczano kolejne numery dwutygodnika na 
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internetowej stronie powiatu, zaktualizowano 

całościowy kolportaż gazety do różnych punktów 

dystrybucyjnych m.in. sklepy, urzędy itp. Koszty 

obejmują usługę drukarską, skład i przygotowanie do 

druku, pełnienie funkcji redaktora naczelnego oraz 

honoraria za wykonanie materiałów prasowych.  Na 

kwotę składają się wydatki związane z tzw. 

wierszówkami, czyli honoraria dla autorów tekstów 

publikowanych na łamach dwutygodnika, honoraria za 

pełnienie funkcji red. naczelnego gazety, a także usługa 

drukarska oraz skład i przygotowanie do druku i 

transport gazety (te koszty zostały zaangażowane za 

cały rok) - 76 482,31zł 

 

• Zakup materiałów promocyjnych na cele promocyjne 

Powiatu, m.in. ramki do ekspozycji dyplomów  

i gratulacji, ozdobne papiery do dyplomów i gratulacji, 

kartki świąteczne, pudełka do prezentacji powiatowych 

upominków promocyjnych itp. – 10 732,62 zł 

 

• Zarząd Powiatu Strzeleckiego  honoruje najstarszych 

mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, obchodząc wraz z 

nimi okrągłe jubileusze (począwszy od 90-tych 

urodzin). Środki przeznaczane na kosze upominkowe są 

angażowane przez Zespół ds. Promocji Powiatu - do 

końca roku 2020 r. zakupiono 83 kosze. - 7 494,07 zł 

 

• Umowa obejmująca obsługę medialną na antenie Radia 

Park, polegającej na comiesięcznym udostępnianiu 

czasu antenowego celem promocji wydarzeń 

kulturalnych, przedsięwzięć, planów 

restrukturyzacyjnych, działalności urzędu, Zarządu oraz 

Rady Powiatu – umowa została zawarta na czas 

określony - 3 321,00 zł 

 

• Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów m.in. -

dla uczennic CKZiU za udział w konkursie „Wiedzy  

o policji”, dla rolników z terenu Powiatu Strzeleckiego                                                    

- zwycięzców i wyróżnionych w konkursach 

organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Strzelcach Opolskich.  Nagrody - 

nagrody w konkursie fotograficznym „Powiat w 

wehikule czasu” organizowanym przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego – 2 323,37 zł       

• Przyznanie tytułu „Samorząd Promujący Zdrowie” - 
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Konkurs „Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią 

Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka 

Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Insitute 

realizuje od 2015 roku. W Programie wyróżniani są 

liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również 

instytucje publiczne działające na rzecz promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia. Powiat Strzelecki 

otrzymał Certyfikat i Tytuł Laureata na rok 2020. Ma 

prawo posługiwać się tytułem „Samorządu 

Promującego Zdrowie” przez kolejny rok. - 6 150,00 zł   

 

• Zakup autochodzika - drogowy domek edukacyjny z 

przeznaczeniem dla strzeleckiej komendy Policji w 

celach edukacyjnych do wykorzystania w szkołach i 

przedszkolach naszego powiatu - 985,00 zł    

 

• Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu 

Strzeleckiego na lata 2021 – 2030” oraz 

przeprowadzenie konsultacji społecznych - Wykonawca 

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 

DELTA PARTNER - został wyłoniony w postępowaniu 

przeprowadzonym przez powiat w formie zapytania 

ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 

Prawo Zamówień Publicznych. Została podpisana 

umowa, prowadzono prace nad przygotowaniem 

dokumentu strategii, a dokument uchwalono na Sesji 

Rady Powiatu w grudniu 2020 r.- 14 637,00 zł                                                  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Zespół ds. Promocji Powiatu 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania  

w 2020 r. 

jw. 

 

* „Plan promocji Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020” jest umieszczony na stronie BIP Powiatu 

Strzeleckiego w zakładce Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 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. 

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 2020 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 2020 r. 

„Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-

2024” * 

 

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego nr IX/100/19  

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy 

Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2020-2024” z dnia 26.06.2019 r. 

 

oraz 

 

„Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” 

przyjęty Uchwałą Nr IX/101/19 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 26.06.2019 r. 

 

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 2020 r. – w załączniku pn. Informacja 

za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2020-2024” oraz „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2020”. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

- Zespół ds. Promocji Powiatu 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2020 r. 

Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2020 

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 roku 2020 wpłynęły 4 oferty, przyznano 4 dotacje na łączną 

kwotę 16 000,00 zł. W trybie pozakonkursowym, z własnej 

inicjatywy została przyznana 1 dotacja na kwotę 4 000,00 zł. 

W ramach zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu 

Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji” dotacji 

udzielono: 

 

1. LUDOWY KLUB SPORTOWY „PLON” w 

BŁOTNICY STRZELECKIEJ z siedzibą w Błotnicy 

Strzeleckiej 

Tytuł zadania: „MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ 

PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZYNEK”   

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2020 r. do dnia 

30.09.2020 r.  

            KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 4000,00 zł 

 

2. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ 

„ZAWADZKIE” 

Tytuł zadania: „ORGANIZACJA SZKOLENIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI 

RĘCZNEJ” 

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2020 r. do dnia 

30.11.2020 r. 

            KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 4 000,00 zł 

 

3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA”  

Tytuł zadania: „Z KULTURĄ I TRADYCJĄ NA TY” 

Termin realizacji zadania: od dnia 11.03.2020 r. do dnia 

10.11.2020 r.  

            KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 4 000,00 zł 

 

4. STOWARZYSZENIE HUMANISTYCZNE: 
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EUROPA, ŚLĄSK, ŚWIAT NAJMNIEJSZY z 

siedzibą w Rybniku 

Tytuł zadania: „KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA 

WYBUCHU POWSTAŃ ŚLĄSKICH” 

       Termin realizacji zadania: od dnia 01.08.2020 r.  

       do dnia         15.11.2020 r.  

            KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI: 4 000,00 zł 

 

Dotację w wysokości 4 000,00 zł w trybie pozakonkursowym 

otrzymało Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu na 

zadanie pn. „Wypytlowanie terenu jako element budowy 

pomnika katyńskiego w Opolu”.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

*„Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”, „Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” oraz 

„SPRAWOZDANIE za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” oraz „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2020” są umieszczone na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego w zakładce Raport o 

stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r . 


