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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art.30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. Zarząd Powiatu w Prudniku
pragnie przedstawić niniejszy raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2018 r. Mimo wielu
trudności napotkanych w takcie roku, zwłaszcza finansowych, możemy pochwalić się wieloma
zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi zmierzającymi do rozwoju Powiatu, a także
otrzymanymi wyróżnieniami i nagrodami.

Aktywność i sukcesy Powiatu Prudnickiego, zwłaszcza w zakresie aplikowania
o fundusze zewnętrze i skuteczne ich wydatkowanie, są coraz częściej dostrzegane na szczeblu
regionalnym, a także krajowym. Przykładowo Zarząd Województwa Opolskiego, podczas
uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu uhonorował nas tytułem
„DRUŻYNY SEZONU FUNDUSZY EUROPEJSKICH” za udział w realizacji dwóch dużych
projektów: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego” a także „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. Uroczystość
podsumowała ostatnie lata działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego, oraz podział 4 mld zł przeznaczonych dla regionu do roku 2020.
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Powiat Prudnicki został również zwycięzcą w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa Opolskiego" za miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych
ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, którym zostało uznane
„Centrum Usług Społecznych Powiatu Prudnickiego”.
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W ostatnich latach w rankingu Powiatów do 60 tys. mieszkańców Powiat Prudnicki
zawsze plasował się w pierwszej dwudziestce, a trzykrotnie brakło kilku punktów do zajęcia
miejsca w pierwszej dziesiątce (każdorazowo najwyższe pozycje wśród powiatów
Opolszczyzny). W ubiegłym roku uplasowaliśmy się na 16 pozycji gromadząc 21225 punktów.
Również w rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 20142017 przeprowadzonego przez pismo „Wspólnota”, Powiat Prudnicki plasuje się na 18 miejscu
wśród 305 powiatów w Polsce.
Warto również wspomnieć o indywidualnych wyróżnieniach, które otrzymywał
w ubiegłych latach Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski. Podczas sesji Rady Powiatu
w dniu 28 września 2018 r., Starosta odebrał przyznaną przez Związek Powiatów Polskich
Honorową Statuetkę i tytuł „Samorządowca 20-lecia”. Wyróżnienie zostało przyznane „za
szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”.
Wśród beneficjentów z terenu całego pogranicza polsko-czeskiego Powiat Prudnicki jest
zdecydowanym liderem w ilości złożonych projektów w ramach współpracy transgranicznej
Czechy-Polska.
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Główne wyzwania 2018 roku
WYBORY
Wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego
(obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie powiatowym), wprowadzonej
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych której najważniejszymi elementami były:
- wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządowych;
- ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców;
-wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: ds. obsługi głosowania oraz do
ustalenia jego wyników;
-wprowadzenie nowej Komisji Rady-Skarg, Wniosków i Petycji;
- umożliwienie obywatelom podjęcia inicjatywy uchwałodawczej.
RADA POWIATU
Radni Rady Powiatu V kadencji (lata 2014-2018): Czupkiewicz Mirosław, Janeczko Józef,
Kędra Marzena, Kosz Joachim, Kwiatkowski Ryszard, Malec Jan, Namysło Alfred, Pikuła
Zdzisław, Roszkowski Radosław, Salamon Jan, Siano Janusz, Skiba Józef, Sokołowski Antoni,
Stanisz Agnieszka, Szepelawy Damian, Walocha Judyta, Wrona Tadeusz.
PREZYDIUM RADY POWIATU V kadencji tworzyli: Józef Janeczko-Przewodniczący Rady
Powiatu, Marzena Kędra i Antoni Sokołowski-Wiceprzewodniczący Rady.
W dniu 17 listopada 2018 r. ślubowanie złożyli Radni Rady Powiatu w Prudniku VI
kadencji : Mirosław Czupkiewicz, Sebastian Gerstenberg, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek,
Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Radosław
Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta
Walocha, Tomasz Woźniak, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak.
W związku z rezygnacją Pana Sebastiana Gerstenberga z mandatu Radnego, w dniu 27 grudnia
2018r. mandat radnego objął Pan Kazimierz Bodaszewski.
PREZYDIUM RADY POWIATU, tworzą po dokonanym przez Radę wyborze:
•

Józef Janeczko - Przewodniczący Rady Powiatu
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•

Antoni Sokołowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

•

Józef Meleszko - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

W 2018 roku odbyło się 18 posiedzeń Rady Powiatu w Prudniku, na których podjęto 137 uchwał.
Najistotniejsze z nich:

XLIII/316/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany
nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
XLV /318/2018 z dnia 09.02.2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku poprzez zmianę
siedziby.
XLVI/322/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Białej.
XLVI/323/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Bliżej dziecka i rodziny
– II edycja”.
XLVII/331/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie
Głogówek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku im. Wandy
Chotomskiej prowadzonego dotychczas przez Powiat Prudnicki.
XLVIII/336/2018 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie
Głogówek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzonego dotychczas przez Powiat
Prudnicki.
L/347/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
L/348/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Prudniku.
L/350/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalania sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych w Powiecie Prudnickim.
LV/378/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji
projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
LVI/382/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty.
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LVI/385/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w działalności sportowej
LVI/386/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
LVII/396/2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona różnorodności
biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów: głubczyckiego, nyskiego
i prudnickiego” w ramach RPOWO na lata 2014 – 2020,
III/29/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Łączniku,
III/30/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 dla
Dorosłych w Prudniku
III/31/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
Nr 3 Specjalnej w Prudniku
III/32/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
w Białej
IV/34/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
IV/35/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Prudnickiego na rok
2019

ZARZAD POWIATU
Skład Zarządu Powiatu V Kadencji
Radosław Roszkowski- Przewodniczący Zarządu - Starosta Prudnicki;
Janusz Siano Członek Zarządu – Wicestarosta;
Józef Skiba-Etatowy Członek Zarządu;
Joachim Kosz- Członek Zarządu;
Agnieszka Stanisz- Członek Zarządu.
Skład Zarządu Powiatu VI Kadencji:
Radosław Roszkowski - Przewodniczący Zarządu - Starosta Prudnicki;
Janusz Siano - Członek Zarządu – Wicestarosta;
Dragomir Rudy - Członek Zarządu;
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Sebastian Gerstenberg - Członek Zarządu (złożył rezygnację z funkcji Członka
Zarządu Powiatu);
Joachim Kosz - Członek Zarządu;
Alicja Zawiślak - Członek Zarządu.
W dniu 27 grudnia 2018r. Uchwałą Nr IV/36/2018 Rady Powiatu w Prudniku wybrano Panią
Alicję Zawiślak na nowego Członka Zarządu Powiatu.
W 2018 roku odbyły się 73 posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku, na których podjęto
220 uchwał. Najistotniejsze z nich:
214/601/2018 z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zawarcia umowy zamiany nieruchomości bez
obowiązku dokonywania dopłat.
219/613/2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania kontroli nad
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo –
wychowawczymi.
226/631/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 r.
226/632/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018 r.
230/644/2018 z dnia 20.04.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu nieruchomości
przeznaczonej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.
260/729/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej .
263/739/2018 z dnia 12.10.2018 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg
powiatowych, miejskich, zamiejskich na rok 2019 prowadzonych przez Wydział Inżynierii
i Ochrony Środowiska.

POLITYKA OŚWIATOWA
Zmiana przepisów oświatowych i wynikających z nich nowych zadań, a także znacząco
malejąca liczba uczniów pociągła za sobą konieczność podjęcia przez Zarząd Powiatu
w Prudniku działań mających na celu zmniejszenie rosnących wydatków przeznaczonych na
oświatę, które nie mają pokrycia w otrzymanej subwencji oświatowej. Poddano wnikliwej
analizie koszty funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych i możliwości ograniczenia
wydatków.
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Wykres wielkości subwencji w latach od 2012- 2018

Wykres wielkości nadwyżki/deficytu w latach 2012- 2018

Wykresy obrazują tendencję wielkości subwencji oraz nadwyżki/ deficytu subwencji w stosunku do rzeczywistych kosztów utrzymania szkół
w latach 2012- 2018. Łatwo zauważyć, że wielkość naliczanej subwencji ma niekorzystny trend malejący zaś deficyt subwencji, który pokrywany
jest z budżetu powiatu pogłębia się zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową oświaty należy
niezwłocznie przeanalizować wydatki i podjąć stosowne działania naprawcze. Tym bardziej, że z poniższej tabeli wynika, iż naliczona subwencja
na rok 2019 również będzie niższa od poprzedniej.

Jednym z elementów mogących przynieść spodziewane efekty ekonomiczne było
przekazanie Gminie Głogówek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku
oraz ograniczenie liczby budynków oświatowych. Powiat Prudnicki od lat borykał się
z problemem efektywnego wykorzystania budynków szkolnych przy ulicy Kościuszki 55
i Prężyńskiej 3-5-7. Decyzja o opuszczeniu kompleksu przy ulicy Podgórnej 5 wynika z dwóch
powodów: dużych nakładów finansowych niezbędnych na doprowadzenie szkoły do
właściwego standardu oraz zainteresowanie, m.in. Gminy Prudnik przejęciem obiektu
i kontynuowaniem w nim działalności oświatowej.
Zarząd Powiatu w Prudniku przyjął opracowaną przez Wicestarostę Janusza Siano
i Wydział Oświaty koncepcję reorganizacji sieci szkół, zgodnie z którą w budynku przy ulicy
Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku ma być kontynuowane tworzenie nowoczesnego centrum
kształcenia zawodowego, które ma stać

się siedzibą Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1

w Prudniku. Technika z kolei mają zostać ulokowane w kompleksie przy ul. Kościuszki 55.
Aby działania te mogły być wdrożone niezbędnym było podjęcie stosownych uchwał. 9 lutego
2018 r. Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę o zamiarze przekształcenia szkół
wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, poprzez
przeniesienie ich siedziby z adresu ul. Podgórna 5, 48– 200 Prudnik, na adres:
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1) ul. Kościuszki 55, 48-200 Prudnik: Technikum Nr 1 w Prudniku, II Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prudniku, Szkoła Policealna Nr 1 w Prudniku, Szkoła
Policealna Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku
2) ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku,
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Specjalna w Prudniku, Branżowa Szkoła I Stopnia
w Białej.
Opolski Kurator Oświaty, postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r., zaopiniował negatywnie
zamiar przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku. Zarząd Powiatu w Prudniku, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu
w Prudniku z dnia 22 marca 2018 r. wniósł zażalenie na postanowienie Opolskiego Kuratora
Oświaty do Ministra Edukacji Narodowej. Opolski Kurator Oświaty podtrzymał swoje
stanowisko i przesłał zażalenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Również podjęta w dniu
23 lutego 2018 r. Uchwała Rady Powiatu w Prudniku o zamiarze likwidacji Branżowej Szkoły
I Stopnia w Białej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Prudniku została zaopiniowana negatywnie przez Opolskiego Kuratora Oświaty .
Kolejnym z elementów realizowanej polityki oświatowej jest uporządkowanie
i urealnienie sieci szkół, dlatego w dniu 14 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Prudniku podjęła
uchwały o zamiarze likwidacji:
1) z dniem 30 czerwca 2019 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łączniku,
2) z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku, wchodzącej
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
3) z dniem 31 sierpnia 2019 r. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnej w Prudniku,
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
4) z dniem 31 sierpnia 2019 r. Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej, wchodzącej
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
Zarząd Powiatu w Prudniku w dniu 20 grudnia 2018 r. wystąpił z prośbą o wydanie pozytywnej
opinii Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie.

DOKAPITALIZOWANIE PCM S.A
W związku z rozpoczęciem najważniejszych prac inwestycyjnych w powiatowym szpitalu
w zakresie przebudowy części budynku szpitala dla potrzeby bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatorni oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi jednostki, Zarząd Powiatu
podjął decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Na skutek emisji akcji serii L w dniu 9 października
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2018 r. kapitał spółki zwiększył się o 500 000,00 zł., przedmiotowe środki mają zostać
przeznaczone na zakup wyposażenia.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Rok 2018 to aktywne aplikowanie o fundusze zewnętrze i skuteczne ich wydatkowanie.
Żadna z pojawiających szans na pozyskanie środków zewnętrznych czy to unijnych czy
krajowych nie została zmarnowana. Mimo ograniczonych środków własnych udało się
zrealizować liczne projekty o istotnym znaczeniu dla Powiatu m.in.:
- przebudowa drogi powiatowej przy ul. Kolejowej w Prudniku w ramach projektu

„Zintegrowany Transport Subregionu Południowego - etap I”;
- przebudowa drogi na odcinku Dzierżysławice – Racławice Śląskie- etap I;
-„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”;
-„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego”;
-„Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych
Powiatu Prudnickiego”.
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO
W dniu 30 czerwca 2017r. Rada Powiatu przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu na lata 20172030. W Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego zdefiniowano 3 cele strategiczne oraz
przyporządkowano im zestaw celów szczegółowych.
1. CEL STRATEGICZNY: POWIAT
PRUDNICKI OBSZAREM
AKTYWNYM GOSPODARCZO

2. CEL STRATEGICZNY: POWIAT
PRUDNICKI OBSZAREM
WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA

•1.1 Cel priorytetowy:
Rozwinięty rynek pracy w
przestrzeni Powiatu
Prudnickiego.
•1.2 Cel priorytetowy:
Zwiększona dynamika rozwoju
gospodarczego.

•2.1 Cel priorytetowy: Aktywna
wspólnota lokalna.
•2.2 Cel priorytetowy: Wysoka
jakość usług publicznych.
•2.3 Cel priorytetowy: Dobry
stan środowiska.

3. CEL STRATEGICZNY: POWIAT
PRUDNICKI ZARZĄDZANY W
SPOSÓB PARTYCYPACYJNY
ORAZ PARTNERSKI
•3.1 Cel priorytetowy: Budowa
oraz wzmacnianie partnerskich
struktur zarządzania Powiatem
Prudnickim.

CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO.

W realizacji w/w celu obok Zarządu Powiatu zaangażowane są powiatowe jednostki, w tym
szkoły a przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy. Rok 2018 był okresem wdrożenia dobrych
praktyk i kolejnych rozwiązań mających na celu zwiększenie spójności lokalnej oferty
edukacyjnej z rynkiem pracy. Prowadząc co roku analizy zawodów nadwyżkowych
i deficytowych PUP uzyskuje wiedzę na temat zapotrzebowania lokalnych pracodawców.
Dzięki temu stara się, co raz skuteczniej odpowiedzieć na ich potrzeby. Działania w tym
zakresie to m.in.: wspieranie kształcenia w zawodach brakujących na rynku, niwelowanie
chwilowych braków kadrowych w firmach i inicjowanie kontaktów lokalnych pracodawców
z uczniami szkół( np. Targi Pracy i Edukacji). Najwięcej narzędzi, mających wpływ na rozwój
przedsiębiorczości mają, o czym warto pamiętać gminy. Mimo to Samorząd Powiatu
Prudnickiego stara się, aby w choć pośredni sposób wspierać przedsiębiorczość i rozwój
gospodarczy. Od wielu lat realizuje cykl spotkań z pracodawcami pod nazwą „Powiatowe
Spotkania Gospodarcze”. Konferencje te stanowią przestrzeń umożliwiającą wymianę
informacji oraz doświadczeń z przedsiębiorcami, są również źródłem fachowych i rzetelnych
porad i prelekcji, gdyż przeważnie biorą w nich udział specjaliści związani z biznesem.
CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA.

Władze Powiatu podejmują szereg działań realizujących w/w cel, a także zmierzają do
zmobilizowania, zaktywizowania społeczności lokalnej. Część inicjatyw realizowanych jest
bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Za inne odpowiadają jednostki
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organizacyjne Powiatu. W roku 2018 zrealizowano wiele przedsięwzięć, mających na celu
aktywizację i edukację ( np. osób starszych) ale i tych mających na celu poprawę jakości życia
mieszkańców poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej, zdrowotnej czy edukacyjnej.
Szczegółowy opis inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych przez powiat został
zaprezentowany w kolejnych działach raportu, a są one dowodem na to, że Strategia nie jest
dokumentem martwym, a poszczególne cele są realizowane, przede wszystkim dzięki sięganiu
po fundusze zewnętrzne.
CEL STRATEGICZNY: POWIAT PRUDNICKI ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY
ORAZ PARTNERSKI. W ciągu ostatnich 4 lat udało się utrzymać pozycję jednego z liderów

w realizacji projektów transgranicznych. Wzmacniane i pogłębiane są istniejące partnerstwa
z Miastem Krnov, Mikroregionem Krnovskim, Mikroregionem Sternberskim, MAS
Sternbersko, Bruntalem czy Jindrichovem. Nie wyklucza się pozyskania nowych partnerów,
aby poszerzyć funkcjonującą współpracę o nowe obszary. Utrzymywane są również kontakty
z. Rejonem Nadwirniańskim. Nawiązano partnerskie kontakty z norweską gminą Frøya.
Możliwa jest realizacja inicjatyw z miastami Levanger i Molde Uniwersytetem
Technologicznym w Trondheim. Współpraca ta może umożliwić realizację kolejnych
wspólnych projektów, m.in. z zakresu profilaktyki zdrowotnej, sportu oraz ochrony
środowiska, w ramach tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
czyli tzw.” funduszy norweskich”. Na listopadowej „Giełdzie Partnerstw”, organizowanej
przez Euroregion Pradziad, chęć współpracy z Powiatem Prudnickim wyrazili przedstawiciele
czeskiego miasta Hranice. Efektem tych starań mogą być kolejne projekty polsko-czeskie.
Powiat Prudnicki w 2018 roku intensywnie współpracował z samorządami gminnymi,
powiatowymi oraz samorządem wojewódzkim. Przykładem współdziałania samorządów
różnego

szczebla

jest

porozumienie

o

współpracy na

rzecz

realizacji

projektu

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego”, podpisane przez kilkanaście samorządów oraz 2 porozumienia podpisane
przez Powiat Prudnicki na rzecz realizacji projektów drogowych „Zintegrowany transport
Subregionu Południowego – Etap I” oraz „Poprawa płynności ruchu w subregionie
południowych poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref
inwestycyjnych i granicy państwa”.
Powiat współpracuje z samorządami w różnych formach, w tym w postaci
zinstytucjonalizowanej, jest między innymi członkiem Związku Powiatów Polskich,
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Euroregionu Pradziad ( Prezesem jest Radosław Roszkowski) oraz Stowarzyszenia „Subregion
Południowy”, którego członkiem jest Starosta Prudnicki.
Aktywna współpraca została zbudowana z organizacjami pozarządowymi, które
dynamicznie sięgają po środki na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu sportu, kultury
czy turystyki. Wiele zadań realizowanych jest w porozumieniu z gminami i jednostkami
gminnymi m.in. prowadzenie biblioteki, organizacja Festiwalu Beethovenowskiego oraz
niezliczonych konkursów i recitali.
REALIZACJA
STRATEGII
ROZWOJU
WSPÓŁPRACY
POLSKO-CZESKIEJ
W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2014-2020 ORAZ STRATEGII ROZWOJU
POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
POWIATU PRUDNICKIEGO I MIKROREGIONU KRNOVSKIEGO
W celu zintensyfikowania współpracy polsko – czeskiej w ramach obszarów przygranicznych
Powiat Prudnicki jest sygnatariuszem dwóch istotnych dokumentów strategicznych,
określających perspektywę współpracy transgranicznej. Strategii rozwoju współpracy polskoczeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Pogranicza PolskoCzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu
Krnovskiego. Strategie wytyczyły ambitne cele w zakresie wzmacniania i rozwijania
współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i czeskimi parterami, w szczególności
w aktualnej perspektywie unijnej 2014-2020. Cele obu strategii po części się zazębiają
i wzajemnie przenikają. Współpraca transgraniczna w dalszym ciągu jest mocną stroną Powiatu
Prudnickiego, który nadal zajmuje pozycję lidera wśród beneficjentów Funduszu
Mikroprojektów INTERREG V A, realizując rekordową ilość inicjatyw.

REALIZACJA STRATEGII SEKTOROWYCH POWSTAŁYCH W RAMACH PROJEKTU
„PARTNERSTWO NYSKIE 2020”
Powiat Prudnicki był jednym z uczestników projektu PARTNERSTWO NYSKIE 2020
nagrodzonego w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego pn.„Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” i co za tym idzie
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W skład Partnerstwa
Nyskiego

wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider

Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza,
Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce. Celem ogólnym Projektu było
wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania
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i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy,
tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmował opracowanie
dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii
sektorowych, tj.
1.

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

2.

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

3.

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

4.

Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Partnerstwo Nyskie okazało się inicjatywą perspektywiczną, skupiająca się na wspólnych
działaniach, mających na celu:
- wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
- wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
- wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru
funkcjonalnego,
- propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.
Projekt okazał się być może jednym z najistotniejszych spośród wszystkich, w których
uczestniczył w ostatnich latach Powiat Prudnicki. O tym, że zapisy poszczególnych Strategii są
przez Partnerów realizowane świadczy fakt powołania do życia stowarzyszenia „Subregion
Południowy”, które sformalizowało zawiązane wcześniej partnerstwo. W skład stowarzyszenia
wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, uczestniczące wcześniej w projekcie
„Partnerstwo Nyskie 2020”. Najistotniejszą rolą Subregionu Południowego jest przygotowanie
i składanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych dedykowanych przez Zarząd
Województwa na projekty o szczególnym znaczeniu dla rozwoju tej części regionu. O tym, że
stowarzyszenie wywiązuje się ze swej roli świadczą zrealizowane oraz aktualnie realizowane
projekty. Warto zaznaczyć, że w fazie przygotowania są kolejne wspólne projekty w ramach
planowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego naborów wniosków.

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2018
Rada Powiatu w Prudniku, uchwałą Nr XL/262/2017 z dnia 27 października 2017 r. przyjęła
do realizacji Program. Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
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5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji Uchwałą Nr 193/547/2017
z dnia 6 listopada 2017r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Prudnickiego w roku 2018. Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja
Konkursowa zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Fundację HONESTE VIVERE.
Zarząd Powiatu przyjął i zatwierdził propozycję Komisji Konkursowej.

Lp.

1.

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2018 roku na
terenie powiatu prudnickiego”

60 725,88 zł

60 392,98 zł

Wnioskodawca

Fundacja HONESTE
VIVERE

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 203/577/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań
publicznych. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie w poszczególnych zadaniach otrzymały
następujące organizacje pozarządowe:
w zadaniu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.

1.

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Bialska
Orkiestra Dęta

Nazwa zadania

„Wakacje z muzyką”

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

4.125,00

4.125,00 zł

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

w zadaniu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie Sportowe
„Akademia Piłkarska
Biała”

„Organizacja zajęć sportowych dla
dzieci oraz Bialski Turniej Piłki
Nożnej”

3.372,00 zł

3.114,00 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy
„Rolnik” Biedrzychowice

„Rozwój piłki nożnej kobiet
i dziewcząt poprzez szkolenie i
udział w rozgrywkach”

9.600,00 zł

9.600,00 zł

Uchwałą 226/632/2018 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 6 kwietnia 2018r.
ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymało pięć
organizacji pozarządowych:
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w zadaniu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

1.

Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna
w Chrzelicach

2.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Łącznik

3.

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

„Quizollo – bawi, uczy, integruje”

4.125,00 zł

4.125,00 zł

3.700,00 zł

3.689,89 zł

2.000,00 zł

2.000,00 zł

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

1.500,00 zł

1.500,00 zł

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji
w Grabinie

„Jarmark Bożonarodzeniowy
w Łączniku 2018 r.”
„Tradycje kulturowe i obyczajowe
związane z obchodzeniem dożynek
we wsi Grabina”

w zadaniu – Turystyka i krajoznawstwo

Lp.

1.

Wnioskodawca

Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna
w Chrzelicach

Nazwa zadania

„Poznaj swój kraj”

w zadaniu – ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
Lp.

1.

Wnioskodawca

Opolski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

„Mieszkańcy ziemi prudnickiej i
Honorowe Krwiodawstwo PCK –
wspólnie od 60 lat”

2.720,00 zł

2.720,00 zł

Uchwała Rady Powiatu Nr XL/262/2017 z dnia 27 października 2017 r. była dwukrotnie
poddawana zmianom ze względu na zwiększenie dotacji Wojewody Opolskiego o kwotę
26.336,00 zł oraz 17.700,00zł na realizację zadania – pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W związku z brakiem zainteresowania realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej wycofano
również środki w wysokości 12.000 zł zabezpieczone na realizację zadań w ramach inicjatywy
lokalnej na 2018 rok.
Ponadto, w ubiegłym roku, zgodnie z Programem współpracy Powiatu Prudnickiego
z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
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publicznego i wolontariacie na 2018r., mając na uwadze art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu trzykrotnie zlecał
organizacjom realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,
z pominięciem otwartego konkursu. Były to następujące zadania:

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowa
nia

Wartość
rozliczonej
dotacji

Lp.

Wnioskodawca

1.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Sudetów
Wschodnich
w Prudniku

„100 rocznicę Niepodległości Rajd
Maluchów gości”

3.500,00 zł

3.500,00 zł

2.

Stowarzyszenie Miłośników
Wsi Moszczanka

„Wojewódzki Obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
w Moszczance”

2.000,00 zł

1.808,10 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik” Prudnik

„Turniej Tatry Cup 2018”

2.028,00 zł

2.028,00 zł

Ponadto, w 2018 r. współpraca Powiatu Prudnickiego z organizacjami odbywała się
w następujących formach:
1) współpracy w zakresie organizacji i uczestnictwa członków organizacji
pozarządowych w szkoleniach, konferencjach, turniejach i imprezach,
2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
3) doradzaniu i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje środków
finansowych z innych źródeł,
4) pomocy merytorycznej,
5) obejmowaniu

patronatem

Starosty

Prudnickiego

wydarzeń

posiadających

szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Powiatu Prudnickiego
przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe w zakresie zadań
publicznych określonych w uchwale,
6) nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu.
W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Powiat Prudnicki pozyskał
środki na realizację projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na pograniczu stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”, którego realizacja już się rozpoczęła, poświęcony
jest współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Prudnickiego,
Šternberka i Mikroregionu Šternberskiego. Wsparcie w ramach projektu otrzymają m.in.:
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ochotnicze straże pożarne, organizacje senioralne, kluby sportowe, wędkarze, hodowcy gołębi.
W ramach planowanych działań odbędą się m.in. seminaria i panele dyskusyjne służące
wymianie doświadczeń, a także zawody sportowe oraz strażackie.
POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
Powiatowy program uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 stycznia
2017 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Realizacja programu nastąpiła
ramach przyjętych priorytetów tj.:
- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania,
- wzrost bezpieczeństwa w szkole,
- przeciwdziałanie przemocy,
- ograniczanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu,
- wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- przeciwdziałanie cyberprzestępczości,
- ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa i ratownictwo,
- poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego,
- poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego,
- tworzenie sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących,
- zabezpieczenie infrastruktury z terenu powiatu,
- ochrona dziedzictwa narodowego,
realizowane

były

zadania

przez

wyznaczone

w

programie

podmioty

wiodące

i współpracujące, zgodnie z kompetencjami. Dużą rolę w realizacji programu miał projekt
pn.„Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych
Powiatu Prudnickiego”. Realizacja projektu należała do

Powiatu Prudnickiego

w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Aresztem
Śledczym oraz Prudnickim Centrum Medycznym S.A. Przeprowadzone w ramach projektu
działania obejmowały m.in.: zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
kampanię „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć”, spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla
rodziców i uczniów, szkolenie w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych dla uczniów
klasy mundurowej II LO w ZSR, akcję „Kurs pierwszej pomocy – zamiast mandatu”,
„Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, szkolenia dla
funkcjonariuszy KPP i Aresztu Śledczego.
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PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ NA ROK 2018
Rolą rządowego programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja
przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach programu udzielane zostało dofinansowanie do
zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Program
wspierał jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju
systemu wspierania rodzin poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie
oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem
Programu było stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich
szczebli działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy
zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy
zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania
tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie wsparcie udzielane
osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej. Powiat Prudnicki, w ramach
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymał
69 247,00 zł i dofinansował zatrudnienie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach dotacji objęto 59 rodzin zastępczych wsparciem
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którzy swą opieką otoczyli 96 dzieci
przebywających w tych rodzinach.

PROGRAM „DOBRY START” DLA RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Świadczenie
dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku
z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących
się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku wypłaciło 38 750,00 zł na realizację wsparcia dla rodzinnej pieczy
zastępczej i objęto wsparciem 125 dzieci.
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PROGRAM RODZINA 500 PLUS W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Program wprowadził dodatek wychowawczy również dla osób wychowujących dzieci
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, które są zbliżone
w swojej organizacji do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Celem dodatku było
pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach
opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, gdyż to oni zgodnie z art. 1121 § 1 ustawy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy mają obowiązek wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem.
W 2018 roku wsparciem objęto 127 dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
wypłaciło w 2018 roku 739 986,99 zł na realizację programu 500+ .

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2018-2020
Głównym celem programu jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w opiece
i wychowaniu dzieci sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej,
a także promowanie i rozwój rodzicielstwa zastępczego, wsparcie wychowanków pieczy
zastępczej oraz zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie ze standardami.
Beneficjentami programu są osoby i rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące Rodzinne Domy
Dziecka, dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny pomocowe, rodziny biologiczne,
których dzieci umieszczone są w różnych formach pieczy zastępczej, usamodzielniani
wychowankowie oraz opiekunowie usamodzielnienia, kandydaci do pełnienia funkcji rodzin
zastępczych różnego typu, kierownictwo i kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych.
W 2018 r. w ramach Programu współpracowano z Przychodnią Lekarską Optima Medycyna,
która w ramach projektu zapewniała bezpłatny dostęp do szeregu usług adresowanych do mam
i dzieci do 2 roku życia. W ramach projektu rodziny naturalne oraz rodziny zastępcze mogły
skorzystać z porady specjalistycznej: psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty neurologopedy,
neonatologa, pediatry, położnej i pielęgniarki. Przeprowadzono także warsztaty przeznaczone
dla osób spodziewających się dziecka i rodziców zainteresowanych jego rozwojem w ramach
Akademii Aktywnego Rodzica przy Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Współpracowano z asystentami rodziny z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorami
sądowymi z terenu powiatu prudnickiego poprzez weryfikację bazy rodzin objętych wsparciem
asystentów, wymianę kontaktów w celu sprawniejszego działania, pozyskiwanie opinii od
asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz kuratorów w zakresie szans powrotu dzieci
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pod opiekę rodzica biologicznego. W 2018 r. zorganizowano 3 szkolenia dla rodzin
zastępczych, a także rodziny miały możliwość uczestnictwa w szkoleniach zorganizowanych
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka w Głogówku rozpoczęły realizację projektu pn. „Bliżej
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach którego m.in.: powstanie mieszkanie
chronione (ok.140 m2) dla 3 osób usamodzielnianych, oraz 2 placówki opiekuńczo–
wychowawcze.
POWIATOWA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA
LATA 2017-2027
Strategia umożliwia inicjowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji
życiowej osób i grup społecznych wymagających okresowego lub długofalowego wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych.
W 2018 r. w ramach Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stworzono
system współpracy i komunikacji pomiędzy organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc
dziecku i rodzinie - współpracowano z asystentami rodziny z Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz kuratorami sądowymi z terenu powiatu prudnickiego. Prowadzono nabór kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez akcje promujące ideę rodzicielstwa. W celu
niesienia profesjonalnej, skutecznej pomocy dziecku i rodzinie zorganizowano specjalistyczne
poradnictwo, w ramach którego z poradnictwa psychologicznego skorzystało 225 osób,
poradnictwa prawnego 106, z poradnictwa rodzinnego skorzystało 169 osób,
z poradnictwa uzależnień – 175. Prowadzono także telefon zaufania, z którego skorzystało
149 osób.
POWIATOWY PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA LATA 2017-2023
Istotą programu jest określenie zadań Powiatu Prudnickiego w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych zmierzających do pełnego indywidualnego rozwoju i zaspokojenia potrzeb
osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących
pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym. Założeniem tego programu jest wyrównanie
szans osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Prudnickiego w życiu społecznym.
W ramach dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
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oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 r. z różnego rodzaju dofinansowań
skorzystało 450 osób na łączną kwotę 522.383,00 zł. Realizowano program „Aktywny
samorząd”, dzięki któremu udzielano dofinansowania do m.in.: zakupu i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kat. B; pomocy
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
dofinansowaniu do różnych form nauki. W Starostwie Powiatowym w Prudniku realizowano
Program wyrównywania różnic między regionami III w ramach którego zakupiono mikrobusy
do przewozu osób niepełnosprawnych, wykonano instalację ewakuacyjną w budynku
Starostwa, dostosowano byłą pralinę w SOSW w Prudniku na salę do ćwiczeń i siłownię.

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRUDNIKU
ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZADKU
I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO W 2018r.
W Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku wszczętych zostało 1067 postępowań
przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono 1128 przestępstw. Wskaźnik dynamiki
wszczętych dochodzeń wyniósł 111,61%, natomiast wskaźnik stwierdzonych przestępstw
wyniósł 113,03%. Wykryto 960 przestępstw, co daje 85,03% wykrywalności. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przeprowadzili ogółem 6067 interwencji, z czego
1377 miało miejsce na terenach wiejskich, natomiast 4690 na terenach miejskich. Z ogólnej
liczby interwencji, 1213 dotyczyło tzw. Domowych, najczęściej związanych z przemocą
wobec członków rodziny. Na terenach miejskich wdrożono 54 procedury „niebieskiej karty,
natomiast wiejskich 29. W 539 przypadkach interwencje przeprowadzane były w miejscach
publicznych, w związku z zakłóceniami porządku publicznego. Popularnym sposobem
komunikowania się z Policją jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2018 roku na
terenie powiatu prudnickiego odnotowano takich zgłoszeń blisko 600. W pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych w 2018r. przebywało łącznie 224 osoby, w tym do wytrzeźwienia 117 osób,
w związku z popełnieniem przestępstwa- 68 osób, doprowadzenia do Aresztu Śledczego,
Prokuratury bądź Sądu – 39 osób. Na terenie powiatu prudnickiego w 2018r. zabezpieczone
zostały łącznie 24 masowe imprezy. Odnotowano 30 wypadków drogowych.
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INFORMACJA
PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA
SANITARNEGO
W PRUDNIKU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE PRUDNICKIM
ZA 2018R.

Głównym celem działalności był nadzór nad warunkami mającymi wpływ na zdrowie
mieszkańców powiatu. Nadzorowano i monitorowano: sytuację epidemiologiczną chorób
zakaźnych; jakość wody do spożycia; stan sanitarno - techniczny obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej; stan sanitarny obiektów żywnościowo - żywieniowych zakładów
opieki

zdrowotnej,

placówek

nauczania

i

wychowania,

obiektów

turystyczno-

wypoczynkowych i innych obiektów użyteczności publicznej; warunki zdrowotne środowiska
pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych
z

warunkami

pracy.

Pod

nadzorem

Stacji

znajdowało

się

857

obiektów.

W zakresie działalności kontrolno - represyjnej w 2018r. przeprowadzono ogółem 1290
kontroli. Wydano 273 decyzje administracyjne oraz 15 postanowień, nałożono 10 mandatów
na łączną kwotę 1400 zł. Pobrano 383 próbki do badań w zakresie urzędowej kontroli żywności,
monitoringu, jakości wody oraz prowadzonego nadzoru epidemiologicznego chorób
zakaźnych. Przeprowadzono 190 badań i 770 oznaczeń, które dotyczyły pomiarów natężenia
oświetlenia, dostosowania mebli do antropometrycznych wymiarów ciała, ciężarów tornistrów
wraz z wyposażeniem oraz pomiarów temperatury pomieszczeń w szkołach i przedszkolach.
W 2018r. przyjęto 2397 próbek do badań, były to m.in. próbki do badań w kierunku
nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, biologiczne testy kontroli procesów sterylizacji,
próbki wody.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PRUDNIKU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU PRUDNICKIEGO W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W 2018R.

Państwowa Straż Pożarna w Prudniku brała udział w 732 zdarzeń, z czego 240 to pożary,
467 to miejscowe zagrożenia oraz 25 to fałszywe alarmy. W 2018r. odnotowano wzrost ilości
pożarów w stosunku do roku 2017 o 26,3%, w tym głównie pożarów traw i nieużytków,
odnotowano sumaryczny spadek ilości miejscowych zagrożeń w stosunku do 2017r. o 12,5%.
Kierownictwo KP PSP Prudnik przeprowadziło pogadanki na temat bezpieczeństwa z dyrekcją
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu połączone z przekazaniem
kalendarzy plakatowych dla szkół. Obiekty i tereny wymagające potencjalnie użycia dużej siły
i środków jak również zastosowania specjalistycznego sprzętu to przede wszystkim szpitale,
domy

pomocy

społecznej

i

inne

obiekty

zamieszkania

zbiorowego,

obiekty

wielkopowierzchniowe, tereny leśne podczas pożarów jak również tereny zalewowe.
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Zagrożenia na terenie powiatu prudnickiego mogą także pochodzić od przewozu
niebezpiecznych materiałów przez przejście graniczne Trzebina-Bartultovice. W okresie letnim
dodatkowym czynnikiem mogącym wpływać na ilość zdarzeń pożarowych jest wzmożony ruch
turystyczny.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Oferta pomocy dla osób uwikłanych w przemoc była bogata. Najwięcej możliwości pomocy
miały osoby z terenów Miasta Prudnik i okolic, gdyż funkcjonują tam placówki takie jak:
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz 2 punkty konsultacyjne prowadzone przez
Stowarzyszenie S.A.P.R.A współpracujące ściśle z PCPR oraz Gminę Prudnik. Udało się
również zorganizować szereg działań na rzecz podnoszenia wiedzy środowiska lokalnego na
temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wszystkie cele i zadania założone w Powiatowym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2020 zostały zrealizowane, w dużej mierze dzięki możliwości skorzystania ze
wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz również dzięki
grantom zewnętrznym. Mimo, że działalność POIK w sposób ścisły wiąże się z dużą częścią
działań gmin, jedynie Gmina Lubrza przekazuje symboliczną dotację na jego działalność.
Zdaniem ekspertów zewnętrznych prudnicki POIK wykonuje unikalną w skali kraju aktywność
w realizowanych działaniach.

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
POWIATOWEGO
PROGRAMU
DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH
METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH
PRZEMOCĄ W RODZINIE ZA 2018R.

Program był realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, Dom Dziecka w Głogówku i Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Moszczance. Podstawowymi celami były: wzrost wiedzy i umiejętności wychowawczych
specjalistów pracujących z dziećmi; wzrost umiejętności pracy z dziećmi wychowawców,
młodych rodziców oraz par spodziewających się dziecka; zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej zagrożeń płynących z pomocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym; udzielenie
wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej; pomoc rodzinom
dysfunkcyjnym z problemami opiekuńczo wychowawczymi i zagrożonymi przemocą;
zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych; propagowanie
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prawidłowych metod wychowawczych postaw rodzicielskich. W ramach tych wszystkich
zadań odbywały się spotkania grupy wsparcia, konsultacje w Powiatowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej oraz szkolenia i wykłady w placówkach oświatowych całego powiatu.
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SYTUACJA FINANSOWA
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2018 r. przyjęto w dniu 22 grudnia 2017 r. Uchwałą
Nr XLII/297/2017 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone
i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 53.359.864zł., w tym:
- dochody bieżące 49.818.281zł;
- dochody majątkowe 3.541.583zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły
6.704.737zł.
Plan wydatków uchwalono na kwotę 55.538.849zł., w tym:
- wydatki bieżące 46.423.061zł;
- wydatki majątkowe 9.115.788zł.
Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 6.413.984zł.
Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 8.592.969zł., w tym: na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 5.880.597zł.
W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet przedstawiał się następująco:
- plan dochodów 62.732.615,19zł., w tym: bieżące 53.196.410,19zł., majątkowe 9.536.205zł.
- plan wydatków 65.854.263,19zł., w tym: bieżące 52.112.562,19zł., majątkowe 13.741.701zł.
- plan przychodów 8.898.425zł.
- plan rozchodów 5.776.777zł., w tym:
a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 3.066.342zł.
b/ - pozostałe kredyty plan 1.710.435zł.
c/ - wykup obligacji plan 1.000.000zł.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po
zmianach wyniósł 7.450.684,25zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie
7.390.235,61zł., co stanowi 99,2% planu i wydatków w kwocie 7.390.235,61zł. co stanowi
99,2% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej o kwotę 745.957,25zł.
Plan przychodów został wykonany następująco:
Wprowadzono do planu wolne środki obrotowe za 2018 r. w kwocie 675.967zł., natomiast plan
kredytów i pożyczek wynosi 8.222.458zł., w tym dotyczące projektów z Unii Europejskiej 26

plan 3.865.006zł., pozostała kwota 4.357.452zł. dotyczy kredytów na objęcie akcji PCM s.a.
w Prudniku oraz inwestycji. Zaciągnięto ogółem 5.780.500zł. kredytu, tj. 70,4% planu.
Plan rozchodów budżetu w kwocie 5.776.777zł. – dokonano spłat w kwocie 5.776.776,96zł.,
tj. 100% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich na plan
3.066.342zł. dokonano spłat w kwocie 3.066.342zł., tj. 100,0% planu. Wykup obligacji na plan
1.000.000zł. wykonano 100%.

STAN FINANSÓW POWIATU PRUDNICKIEGO
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2018 r.:
Plan

Wykonanie

po zmianach

% wykonania
planu

Dochody własne

26.463.096,00

27.960.585,11

105,7

Dochody ogółem

62.732.615,19

64.230.309,54

102,4

Udział %

42,2%

43,5%

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 105,7%.
Ogółem plan dochodów wykonano w 102,4%.
Dochody bieżące w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej zostały wykonane w kwocie 9.047.714,69zł, co stanowi 116,6% planu.
Plan dochodów majątkowych wynosi 9.536.205zł i został wykonany w kwocie
10.656.229,43zł., co stanowi 111,7% planu.

Dynamika wykonania planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:
2016

2017

2018

- wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

7.640.851,00

8.125.080,00

9.351.060,00

169.686,84

186.806,61

188.596,17

- wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych
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2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2018 r.:
Plan

Wykonanie

% wykonania

po zmianach

planu

Wydatki majątkowe

13.741.701,00

13.074.707,75

95,2

Wydatki ogółem

65.854.263,19

63.184.998,66

96,0

Udział %

20,9%

20,7%

3. Nadwyżka operacyjna.
Dynamika nadwyżki operacyjnej:
2016

2017

2018

Dochody bieżące

50.348.680,71

50.565.530,85

53.574.080,11

Wydatki bieżące

47.369.854,86

47.983.990,76

50.110.290,91

2.978.825,85

2.581.540,09

3.463.789,20

Nadwyżka

4. Wskaźnik samodzielności finansowej.
2016

2017

2018

Dochody własne

17.334.490,22

20.069.734,31

27.960.585,11

Wydatki budżetu

53.344.051,93

57.418.573,62

63.184.998,66

Wskaźnik

32,5%

35,0%

44,3%

Wskaźnik informuje w jakim stopniu dochody własne, obrazujące lokalny potencjał społecznogospodarczy, pokrywają wydatki budżetowe. Im wyższy jest poziom wskaźnika, tym większa
jest samodzielność finansowa JST. Zmienność wartości wskaźnika pokazuje zmniejszenie lub
zwiększenie uzależnienia budżetu ot zewnętrznych źródeł finansowania.

5. Wskaźnik relacji długu do dochodów ogółem.
2016
Zobowiązania według tytułów dłużnych
Dochody ogółem
Wskaźnik

19.925.864,24
52.741.969,16
37,8%
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2017
22.954.359,28
54.765.182,46
41,9%

2018
22.475.582,32
64.230.309,54
35,0%

6. Wskaźnik relacji długu do dochodów ogółem (bez zobowiązań na projekty unijne)
2016

2017

2018

Zobowiązania według tytułów dłużnych

17.512.473,24

18.242.584,28

19.114.878,32

Dochody ogółem

52.741.969,16

54.765.182,46

64.230.309,54

Wskaźnik

33,2%

33,3%

29,8%

WYNIK BUDŻETU za 2018 rok:
DOCHODY

plan

w tym: bieżące

62.732.615,19

53.574.080,11

9.536.205,00

10.656.229,43

plan

w tym: bieżące
majątkowe
DEFICYT/ NADWYŻKA

64.230.309,54

53.196.410,19

majątkowe
WYDATKI

wykonanie

65.854.263,19

wykonanie

63.184.998,66

52.112.562,19

50.110.290,91

13.741.701,00

13.074.707,75

plan

- 3.121.648,00

wykonanie

+1.045.310,88

PRZYCHODY

plan

8.898.425,00

wykonanie

6.461.467,35

ROZCHODY

plan

5.776.777,00

wykonanie

5.776.776,96

WYNIK BUDŻETU

-0-

+1.730.001,27

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PRUDNICKIEGO
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2018 r. na poziomie 24.912.541zł.
Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2018 r. wyniósł 22.475.582,32zł., w tym
z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 16.543.082,32zł., z tego na realizację projektów
realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 3.360.704zł.;
- emisji obligacji 2.800.000zł.;
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNA s.a. 3.132.500zl. (umowa
długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.).
Zapłacono 476.767,22zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji
komunalnych co stanowi 97,3% planu.
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Analiza graficzna długu w WPF
Kwota długu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Tysiące

wydatki na obsługę długu, w tym:
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REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji przedsięwzięcia, które dotyczą
realizacji projektów ze środków europejskich w ramach wydatków majątkowych i wydatków
bieżących oraz pozostałe zadania na najbliższe lata.

Analiza graficzna przedsięwzięć w WPF

Tysiące

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia
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WYKONANIE BUDZETU POWIATU PRUDNICKIEGO
DOCHODY I WYDATKI za 2018 r.
DOCHODY w zł.
Dział

Wyszczególnienie

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

750

Administracja publiczna

751

Plan po
zmianach

WYDATKI w zł.
%

Wykonanie

Plan po
zmianach

%

Wykonanie

2.600,00

1.148,24

44,2

2.600,00

1.148,24

44,2

37.000,00

36.209,70

97,9

63.500,00

40.272,75

63,4

7.109.455,00

7.102.644,44

99,9

8.503.368,00

8.399.844,60

98,8

-

-

-

8.000,00

5.000,00

62,5

1.178.739,15

988.176,31

83,8

114.319,47

103.029,82

90,1

847.813,66

795.383,04

93,8

728.757,66

717.096,17

98,4

1.994.696,62

1.976.215,64

99,1

9.331.687,62

8.925.830,80

95,7

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sadownictwa

46.907,00

38.193,98

81,4

46.907,00

38.193,98

81,4

752

Obrona narodowa

47.500,00

47.496,20

100,0

49.900,00

49.886,33

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

4.535.078,00

4.536.607,67

100,0

4.774.989,00

4.688.365,02

98,2

755

Wymiar sprawiedliwości

125.208,00

122.465,80

97,8

125.208,00

122.465,80

97,8

756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

8.994.643,00

9.539.656,17

106,1

-

-

-

-

-

-

490.000,00

476.767,22

97,3

24.171.891,32 24.260.292,32

100,4

85.000,00

-

-

162,6 21.567.421,44 20.811.686,84

96,5

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

1.984.967,44

3.228.304,67

851

Ochrona zdrowia

1.098.060,00

1.077.628,00

98,1

2.199.385,00

2.109.473,99

95,9

852

Pomoc społeczna

6.770.617,00

6.749.029,08

99,7

7.892.935,00

7.195.328,34

91,2

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

676.883,00

677.999,10

100,2

2.096.870,00

2.096.605,84

100,0
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854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

110.070,00

68.399,22

62,1

2.068.343,00

2.047.420,42

99,0

855

Rodzina

2.674.938,00

2.684.481,52

100,4

4.914.636,00

4.872.665,33

99,2

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

106.119,00

109.674,40

103,4

106.119,00

103.407,00

97,4

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

118.917,00

122.142,44

102,7

373.472,00

208.227,61

55,8

926

Kultura fizyczna

100.512,00

68.161,60

67,8

310.845,00

172.282,56

55,4

102,4 65.854.263,19 63.184.998,66

96,0

RAZEM (dochody / wydatki)

62.732.615,19 64.230.309,54

Przychody

8.898.425,00

6.461.467,35

72,6

x

x

x

Rozchody

x

x

x

5.776.777,00

5.776.776,96

100,0

98,7 71.631.040,19 68.961.775,62

96,3

OGÓŁEM

71.631.040,19 70.691.776,89
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Zarząd Powiatu w Prudniku realizuje zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
(które posiadają kategorię wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)
za pośrednictwem Wydziału Inżynierii. Długość dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu
wynosi obecnie 270,691 km, w tym 227,969 km o nawierzchni twardej. Długość dróg na
poszczególnych gminach przedstawiają tabele
Długość dróg
Długość dróg
o nawierzchni
o nawierzchni innej
bitumicznej [km]
utwardzonej i gruntowej [km]
Drogi zamiejskie 98,507
77,247
21,260
Drogi miejskie
10,922
10,119
0,803
Ogółem
109,429
87,366
22,063
40,43 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym 38,36 % o nawierzchni
bitumicznej
Gmina Biała

Długość dróg
[km]

Długość dróg
Długość dróg
o nawierzchni
o nawierzchni innej
bitumicznej [km]
utwardzonej i gruntowej [km]
Drogi zamiejskie 38,912
35,365
3,547
Drogi miejskie
0,00
0,00
0,00
Ogółem
38,912
35,365
3,547
14,37 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Lubrza, w tym 15,50 % o nawierzchni
bitumicznej
Gmina Lubrza

Długość dróg
[km]

Długość dróg
Długość dróg
o nawierzchni
o nawierzchni innej
bitumicznej [km]
utwardzonej i gruntowej [km]
Drogi zamiejskie 43,254
42,322
0,932
Drogi miejskie
9,616
7,537
2,079
Ogółem
52,870
49,859
3,011
19,53 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Prudnik, w tym 21,86 % o nawierzchni
bitumicznej
Gmina Prudnik

Długość dróg
[km]

Długość dróg Długość dróg
Długość dróg
Gmina
[km]
o nawierzchni
o nawierzchni innej
Głogówek
bitumicznej [km]
utwardzonej i gruntowej [km]
Drogi zamiejskie 64,709
50,608
14,101
Drogi miejskie
4,771
4,771
0,00
Ogółem
69,480
55,379
14,101
25,67 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,28 % o nawierzchni
bitumicznej.
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Liczba mostów w ciągach dróg powiatowych w poszczególnych gminach:
Biała – 19
Głogówek - 10
Lubrza – 9
Prudnik – 7

W ciągu dróg powiatowych w zarządzie Powiatu Prudnickiego jest 45 obiektów mostowych :
30 wykonanych jest z betonu zbrojonego, 7 z cegły, 7 stalowych i 1 z kamienia.

Realizacja inwestycji i zadań
- na terenie Gminy Prudnik –

Przebudowa drogi powiatowej przy ul. Kolejowej w Prudniku w ramach projektu
partnerskiego „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego - etap I”
Kompleksowe wykonanie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią (łącznie 11 300 m2), w tym:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej wraz z podbudową;
- wykonanie koryta drogowego wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem,
- wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych (5 307,62 m2, z nawierzchnią asfaltową);
- elementy sieci kanalizacji deszczowej: m.in. wpusty drogowe, wymiana i regulacja pokryw
studziennych, regulacja wszystkich występujących w drodze i chodnikach urządzeń
instalacyjnych);
- oznakowanie poziome, przejść dla pieszych;
- montaż barierek ochronnych wzdłuż rzeki na odcinku 200 m;
- przebudowa skrzyżowania z ul. Nyską, poprawa bezpieczeństwa ruchu;
- przebudowa i remont przystanków komunikacji autobusowej.
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Zadanie realizowane z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020, o całej wartości 3 778 453,65 zł (w tym: dotacja z RPO WO
– 3 187 220,91 zł; środki własne Powiatu – 591 232,74 zł).

Remont ul. Kolejowej w Prudniku

- na terenie Gminy Lubrza –
Przebudowa drogi powiatowej, budowa ciągów pieszych, miejsc postojowych oraz obiektów
towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy

Powiat Prudnicki jako partner projektu uczestniczył w jego realizacji i finansowaniu. Zakres
projektu obejmował:
- przebudowę odwodnienia oraz budowa kanalizacji deszczowej;
-frezowanie nawierzchni asfaltowej, wzmocnienie konstrukcji jezdni (wymiana podbudowy
połowy jezdni z obu stron drogi);
-wykonanie nawierzchni jezdni, wzmocnienie podbudowy pobocza drogi;
-poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności i Nowej
Naprawy oraz ulicy Wolności i Harcerskiej;
- przebudowa zjazdów na pola wraz z przepustami, budowa miejsc postojowych i ciągów
pieszych, przebudowa zatoki autobusowej oraz istniejących zjazdów.
Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Gmina
Lubrza przyjęła na siebie obowiązki inwestora.
Całkowita wartość zadania: 2 949 085,46 zł (w tym: dotacja z EFRROW – 1 876503,00 zł;
środki z Gminy Lubrza – 530 811,14 zł; środki własne Powiatu – 530 811,14 zł).
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Przebudowa ul. Wolności w Lubrzy

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Harcerskiej w Lubrzy
Wykonanie podbudowy jezdni; przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami; wykonanie pobocza utwardzonego oraz zjazdu; przebudowa kanalizacji
sanitarnej. Całkowita wartość zadania 368 480,80 zł (w całości finansowane przez Powiat
Prudnicki).
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Przebudowa ul. Harcerskiej w Lubrzy

- na terenie Gminy Głogówek –
Przebudowa drogi na odcinku Dzierżysławice – Racławice Śląskie- etap I

Remont kanalizacji odwadniającej drogę, montaż kratek ściekowych; przebudowa chodników
i zjazdów; wymiana nawierzchni jezdni. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. Całkowita wartość:
2 264 760,00 zł (w tym: dotacja z PRGiPID - 1 132 380 zł; dotacja z Gminy Głogówek
- 566 190,00 zł; środki własne Powiatu - 566 190,00 zł).

Przebudowa drogi na odcinku Dzierżysławice – Racławice Śląskie- etap I
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Pozostałe zadania wykonane na terenie gminy:
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1212 O o powierzchni 430 m2 w miejscowości
Kazimierz, wartość zadania 145 434,00 zł.,
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1212 O w miejscowości Szonów
o powierzchni 344 m2, wartość zadania 41 820,00 zł.,
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1208O w miejscowości Mionów
o powierzchni 234 m2, wartość zadania 52 888,24 zł.,
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1209 O w miejscowości Mochów
o powierzchni 306 m2, wartość zadania 39 975,00 zł.

- na terenie Gminy Biała –

Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Olbrachcicach
Wykonanie remontu chodnika wraz z zjazdami na długości 740 m; odwodnienie jezdni.
Całkowita wartość zadania: 140 000,00 zł (w tym: środki z Gminy Biała – 40 000,00 zł; środki
własne Powiatu – 100 000,00 zł).
Pozostałe zadania wykonane na terenie gminy:
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1613 O w miejscowości Miłowice
o powierzchni 325 m2, wartość zadania 68 757,00 zł.;
- przebudowa nawierzchni chodnika przy DP 1205 O w miejscowości Śmicz o powierzchni
316 m2, wartość zadania 41 082,00 zł.
W ramach realizacji innych zadań przeprowadzono m.in :
- remont cząstkowy dróg powiatowych – powierzchnia 2191m2, wartość 160 269,00 zł;
- remont cząstkowy masą bitumiczną wykonany brygadą drogowa Starostwa powierzchnia
590 m2, wartość zadania 54 415,00zł
- koszenie poboczy wartość zadania 25 013,02 zł;
- malowanie oznakowania poziomego o wartości 24 887,67 zł;
- przygotowano dokumentację w celu wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Nyskiej,
w miejscowości Szybowice, Niemysłowice, Dębowiec w związku z budową mostu na
ul. Batorego – wartość zadania 15 000,00 zł.
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Nie udało się wykonać przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała – Sowin na
odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do m. Górka Prudnicka
w km 5+541,78 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze względu na przedstawienie przez
wykonawców w ramach postępowania przetargowego ofert przewyższających środki
finansowe zabezpieczone przez Powiat i Gminę Biała na realizację zadania. Gmina Biała
odmówiła podziału i etapowania przedmiotowego zadania. W br. zadanie zostało złożone do
Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość 10 561 005,05zł.
Zadanie przebudowa drogi na odcinku Dzierżysławice – Racławice Śląskie zostało podzielone
na II etapy. Etap I został zrealizowany i rozliczony, etap II –został złożony do Funduszu Dróg
Samorządowych. Wartość 7 532 881,40zł.

Zaplanowane do realizacji:
Powiat Prudnicki otrzymał dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi Trzebina –
Skrzypiec na odcinku 5 km. W zakresie robót przewiduje się:
- wymianę na całym odcinku podbudowy drogi wraz z ułożeniem nowego dywanika
asfaltowego;
- wymianę kanalizacji odwadniającej drogę oraz wykonanie nowych chodników i zatok
autobusowych;
- wymianę słupów oświetleniowych wraz z lampami;
- odtworzenie rowów przydrożnych pomiędzy miejscowościami.
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego oraz ze środków Powiatu Prudnickiego i Gminy Lubrza.
Planowana wartość zadania to ponad 9 mln. zł w tym 60 % dofinansowanie z Unii
Europejskiej, a po 20 % ze środków budżetowych Powiatu Prudnickiego i Gminy Lubrza.
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OCHRONA ZDROWIA
PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A
Bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się:
- po stronie aktywów i pasywów kwotą 18 465 367,37 zł.;
- po stronie zysków i strat kwotą zysku netto w wysokości 98 476,49 zł.,
- zwiększeniem kapitału podstawowego o kwotę 666 650,00 (dokapitalizowanie przez
Właściciela);
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych kwotę 61 944,04 zł.
Zobowiązania długoterminowe zamknęły się w kwocie 0 zł (na 31.12.2017 zł kwota ta wynosiła
- 221 523,12) oraz krótkoterminowe w kwocie 3 666 497,93 zł w tym z tyt. dostaw i usług
1 790 283,61 zł (na 31.12.2017 r. kwota wynosiła 3 344 379,97 zł w tym z tut. Dostaw i usług
1 703 000,00 zł)
Wzrost kwoty zobowiązań krótkoterminowych wystąpił w trzech pozycjach z tyt.:
- dostaw i usług o 87 283,61 zł
- przeniesienie kwoty zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych
- rozliczeń międzyokresowych
Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi 2 437 298,70zł.

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe spółki
Rentowność majątku ROA - 0,50
Wskaźnik płynności bieżącej - 2,17
Wskaźnik płynności szybkiej - 2,05
Wskaźnik płynności gotówkowej - 1,38

Na skutek emisji akcji serii L w dniu 9 października 2018 r. kapitał spółki zwiększył się
o 500 000,00 zł. Tym samym kapitał zakładowy wynosi obecnie 10.604.050,00 zł i dzieli się
na 212 081 akcji, w tym 63 200 akcji imiennych serii „A”, 10 000 akcji imiennych serii „B”,
504 akcji imiennych serii „C”, 1 754 akcji imiennych serii „D”, 13 664 akcji imiennych serii
„E”, 1 494 akcji imiennych serii „F”, 1 400 akcji imiennych serii „G”, 45 400 akcji imiennych
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serii „H”, 24 666 akcji imiennych serii „I”, 26 666 akcji imiennych serii „J”, 13 333 akcji
imiennych serii „K” oraz 10 000 akcji serii „L”.
Spółka podjęła prace inwestycyjne na kwotę 1 655 081,96 zł w tym: 159 059,88 zł dotacja UE.
Rozpoczęto przebudowę części budynku szpitala dla potrzeby bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatorni na kwotę 578 147,57 zł. Przedsięwzięcie zostało w większości zrealizowane
w 2018 r.
W pełnym zakresie zostały zrealizowane następujące zadania:
1) Przebudowa budynku szpitala tj.: wykonanie przejścia wewnątrz budynku z segmentu A do
segmentu D (pracowni tk), przebudowa częściowa budynku D w celu przeniesienia pracowni
rtg dla potrzeb bloku operacyjnego w zakresie obejmującym: nadzory, roboty budowlano
montażowe: wykonanie przejścia z segmentów A do D, montaż platformy dźwigowej,
przeniesienie aparatu rtg na kwotę 395 253,05 zł.

2) Remont i przebudowa części oddziału chirurgicznego budynku szpitala na kwotę
298 321,93 zł
3)Remont oddziału wewnętrznego budynku szpitala ramach RPOWO 2014-2020 na kwotę
278 526,52 zł
4)Wymiana skorodowanych rur cwu i co na poziomie piwnic dla potrzeb: bloku operacyjnego,
pracowni tk, oddziałów dziecięcego i położniczego, ograniczenie strat ciepła, wymiana rur
zasilających budynek E w zakresie obejmującym: dokumentację techniczno-projektową,
nadzory, wykonanie robót instalacyjnych na kwotę 85 767,89 zł.
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Na przestrzeni 2018 r. Spółka realizowała 2 projekty dofinansowane ze środków UE tj:
1. „Poprawa usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami
z niepełnosprawnościami w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.” w Prudniku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosiła 1 410 362,16 zł, dofinansowanie 1 198 807,83 zł (85%), środki
własne stanowiły kwotę 211 554,33 zł. W ramach projektu:
✓ zakupiono wysokiej klasy urządzenia medyczne (min. aparat USG, aparat Dopplera),
sprzęt medyczny (min. pompy infuzyjne, holtery ciśnieniowe, respirator), łóżka
wielofunkcyjne oraz sprzęt i urządzenia do rehabilitacji (min. bieżnia z monitorem,
bieżnia dla osób niepełnosprawnych, magnetronik, stół do masażu elektrycznego, fotele
do masażu, rowerki, laser wysokoenergetyczny, urządzenie do krioterapii),
✓ wykonano na oddziale wewnętrznym remont sanitariatów z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych, przebudowano salę dla pacjentów z wykonaniem węzła sanitarnego,
✓ zorganizowano przy oddziale wewnętrznym pracownię fizjoterapii dla pacjentów
zgodnie z wymogami projektu o dofinansowanie dla pacjentów leczonych na oddziałach
szpitalnych i po ich wypisaniu ze szpitala.
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2. „Kompleksowy program poprawy jakości opieki nad matką i dzieckiem w Prudnickim
Centrum Medycznym S.A.” w Prudniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego. Dofinansowanie projektu wynosi 830 719,96 zł. Wkład własny
48 348,79 zł. Projekt z uwagi na problemy realizacyjne dot. min. szczepień dzieci do
drugiego roku życia (w trakcie realizacji NFZ wprowadził szczepienia bezpłatne), dotarcia
do rodzin wykluczonych społecznie na wniosek PCM będzie korygowany w 2019r.
w obszarach merytorycznych i finansowych. W ramach projektu pracuje Szkoła Rodzenia
oraz realizowany jest cykl szkoleń tematycznych z rodzicami. Operacyjnie organizowane są
Mobilne Szkoły Rodzenia.
Ponadto, w formie darowizny Spółka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
następujące rodzaje sprzętu i aparatury medycznej;
✓ fotele-leżanki szt.16,
✓ EKG 12-to kanałowe,
✓ łóżeczka, materace, szafki,
✓ puls oksymetr szt.2,
✓ USG Samsung Elektronics LTD,
✓ lampy do fototerapii Atom 106 szt.2.
✓ urządzenie ułatwiające oddychanie dzieci.
Łączna wartość darowizny wyniosła 103 148,04 zł.
Została sporządzona dokumentacja techniczno-projektowa na wykonanie ocieplenia budynku
ZOL w Głogówku przez Urząd Miejski w Głogówku z udziałem środków finansowych
z WFOŚ i GW w Opolu na kwotę 19 065,00 zł.
Powiat Prudnicki wraz z PCM S. A zrealizował projekt pn.”Współpraca służb medycznych na
pograniczu polsko-czeskim”. W ramach zadania przeprowadzono wspólne ćwiczenia służb
medycznych z Prudnika oraz Miasta Albrechtice. Zakupiono sprzęt medyczny (EKG, monitor
do pomiaru tlenku węgla, stół wielofunkcyjny do przeprowadzenia badań i zabiegów, zestawy
do intubacji światłowodowej), który został użyczony Prudnickiemu Centrum Medycznemu.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano kurs języka czeskiego dla pielęgniarek oraz
ratowników medycznych, wydano dwujęzyczną broszurę na temat udzielania pierwszej
pomocy oraz zorganizowano akcję pn. Dni Zdrowia w Prudniku. Wartość projektu
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22 082,30 € , wartość dofinansowania EFRR: 18 769,96 €, budżet państwa: 1 104,12 €, wkład
własny: 2 208,23 €.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2018 wykonano w całości.
Ryczałt PSZ na leczenie szpitalne wyniósł 6 475 232,00 zł. Wartość zrealizowana wyniosła
6 891 315,00 zł co stanowi 106,43%. Ryczałt na leczenie w Poradni Kardiologicznej wynosił
85.054,00 zł. Wartość zrealizowana wyniosła 78.729,00 zł co stanowi 92,57%. Sytuacja
finansowa: przychody -7 268 977,33 zł, koszty - 6 178 711,65zł. Wypracowany przez
jednostkę zysk wyniósł - 1 088 672,68 zł.
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Szpital posiada pracownię RTG, USG, ECHO, endoskopii, elektrokardiografii oraz dział
farmacji. Wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny jest bardzo dobre, a to zapewnia
diagnostykę i leczenie chorych na wymaganym poziomie – wykonywane są badania
endoskopowe (gastroskopie, kolonoskopie) zabiegi inwazyjne (nakłucia cienkoigłowe, drenaże
przezskórne zmian patologicznych i inne), jednostka posiada 4 zmonitorowane łóżka
intensywnego nadzoru kardiologicznego i 2 intensywnej opieki medycznej. Zrealizowano
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r. w postaci
specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej o wartości 684 487,35zł w tym m.in.
Gastrolyzer

(10.730,88zł),

Macerator

(19.250,00zł),

Aparat

RTG

(50.000,00zł),

Kardiomonitory (83.997,00zł), Echokardiograf (466 000,00 zł), Holter EKG (9.682,20zł),
Komputer (3.648,00zł), Serwery (15.252,00zł).

W połowie 2018 r. w szpitalu w Białej przekazano do użytku nową pracownię rentgenowską,
wyposażoną w zakupiony ze środków własnych aparat rtg z dodatkową funkcją fotografowania
wlewów do przewodu pokarmowego. Zostały również wykonane prace remontowe na łączną
kwotę 30 051,53 zł. Był to remont sali chorych na kardiologii, remont chodnika przy wejściu
do szpitala i szereg drobnych napraw i remontów na terenie szpitala i wokół budynku.
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej bierze udział w projekcie pn.,,Upowszechnianie
świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej
na terenie województwa opolskiego". Projekt jest realizowany (w partnerstwie) wspólnie z :
OCR w Korfantowie, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu, CTN
w Mosznej Sp.z o.o. i Zespołem Szkół Medycznych w Brzegu. Koszty projektu dla ZOZ
w Białej to 766 941,42zł, kwota dofinansowania 629 175,78zł, wkład własny 137 765,64zł.
Całkowite wdrożenie planowane jest na 31.12.2019 roku.
Gwarantem wysokiej jakości jednostki jest fakt, iż od 2000 r. Szpital posiada akredytację
w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a w 2015 r. otrzymał ją ponownie na
okres do 2019 r. W październiku 2004 r. zdobył również certyfikaty ISO 9001:2000 w zakresie
zarządzania jakością oraz ISO 14001:2004 w zakresie zarządzania środowiskowego,
a w sierpniu 2018 r. podczas audytu zgodności został utrzymany. Ponadto od lat szpital w Białej
zajmuje miejsca w czołowej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu (w kategorii szpitali
niezabiegowych), opracowywanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. W najnowszym zestawieniu z grudnia
2018 r. szpital w Białej znalazł się na 5. miejscu w Polsce w tej kategorii.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU - AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY
W zakresie polityki rynku pracy Powiat realizuje zadania dotyczące promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Powiat nie ma
jednak znaczących narzędzi do walki z przyczynami bezrobocia, jakimi dysponują gminy,
a związanych z dysponowaniem gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, ustanawianiem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, polityką dotyczącą podatków
lokalnych. Do najważniejszych zadań merytorycznych w zakresie przeciwdziałania skutkom
bezrobocia należy: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pozyskiwanie
i gospodarowanie środkami na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.
W 2018 r. stopa bezrobocia w powiecie prudnickim na koniec grudnia wynosiła 9,5 %,
co przekłada się na 1655 osób bezrobotnych w tym 908 kobiet. Ogółem zarejestrowano 3 063
osoby z czego 2721 osób poprzednio pracujących. 511 osób otrzymało prawo do zasiłku.
Z tytułu podjęcia pracy w 2018 r. wyrejestrowanych zostało 1518 osób.
By sprostać oczekiwaniom pracodawców oraz pracobiorców, Powiatowy Urząd Pracy
regularnie pozyskiwał krajowe i europejskie środki finansowe, co umożliwiło realizację dużego
wachlarza form wsparcia. Podejmowano także działania ponadstandardowe, które pozytywnie
wpłynęły na sytuację na lokalnym rynku pracy, za co jednostka została nagrodzona przez
Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych „Polprom” z Warszawy.
PUP zrealizował dwa projekty unijne pn.” Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie prudnickim” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”, w tym
zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
prudnickim na łączną kwotę 2.681 290,05 zł dla 354 osób bezrobotnych. W ramach projektów
finansowane były staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, dotacje na
uruchomienie działalności gospodarczej oraz refundacje stanowiska pracy. Ponadto
zrealizowano 7 programów finansowanych z rezerwy MRPiPS na kwotę 1 120 600,00 zł, dla
243 osób bezrobotnych.
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Realizacja programów z rezerwy MRPiPS przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku:

Nazwa

PROGRAM

Ilość
uczestników

realizacji

Koszt

44

33

Program aktywizacji zawodowej osób
długotrwale bezrobotnych

04.2018r.31.12.2018r.

46 800,00 zł

35

Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

04.2018r.31.12.2018r

121 600,00 zł

ŻYCIOWA
TWÓJ ROZWÓJ

Okres

Program skierowany
do kobiet w szczególności:
do 30 roku życia, po 30 roku życia,
zamieszkałych na wsi, w wieku 50 lat
i więcej, długotrwale bezrobotnych, o
niskich kwalifikacjach

REGIONALNY 2018R.
STABLIZACJA

Grupa docelowa

ZAWODOWY

04.2018r.31.05.2019r.

283 400,00 zł
w tym: 281 818,75
zł wykorzystanych
w 2018 r.

130 000,00 zł
CZAS AKTYWNOŚCI

31

Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na wsi

31

Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia oraz na terenach
rewitalizowanych, a także realizowanych
w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

ZAWODOWEJ

INWESTUJĘ W
SIEBIE

NOWY START

CEL TO
ZATRUDNIENIE

64

5

Program, którego realizacja wynika
z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy
-program dla osób bezrobotnych objętych
II profilem pomocy
Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia oraz na terenach
rewitalizowanych,
a także realizowanych
w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

06.2018r.31.12.2019r.

w tym: 127 086,08
zł wykorzystanych
w 2018 r.
150 000,00 zł

06.2018r.31.12.2019r.

w tym: 149757,73
zł
wykorzystanych w
2018 r.

09.2018r.31.12.2020r.

308 800,00 zł
w tym:
308 208,32 zł
wykorzystanych w
2018 r.

80 000,00 zł w tym:
11.2018r.31.12.2020r.

80 000,00 zł
wykorzystanych w
2018 r.
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Realizacja programów ze środków Unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku:

Nazwa

„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie prudnickim (IV)” w
ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób
młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

” Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych, w tym zwłaszcza
znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie prudnickim (IV)”
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego
2014-2020
Oś priorytetowa VII
Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja
zawodowa osób pozostających
bez pracy realizowana przez
PUP

Ilość
uczestników

Grupa docelowa

Okres
realizacji

Koszt

Liczba
uczestników
projektu: 145
osób
(70K/75M)
bezrobotnych

Uczestnikami projektu są osoby młode
w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane
w PUP jako bezrobotne (należące do I
lub II profilu pomocy), które nie
uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET), zgodnie z definicją
osoby z kategorii NEET przyjętą w
Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój
2014-2020.

01.01.2018r.31.12.2018r.

1 065 718,96 zł

Liczba
uczestników
projektu: 209
osób
(75K/134M)
bezrobotnych

Uczestnikami projektu są osoby od 30
roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w PUP,
zakwalifikowane do I lub II profilu
pomocy, w tym zwłaszcza osób
znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet,
osób :z niepełnosprawnościami, w
wieku 50 lat i więcej, długotrwale
bezrobotne, o niskich kwalifikacjach,
posiadających co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko
niepełnosprawnościami do 18 roku
życia, migrantów powrotnych i
imigrantów.

05.01.2018r.31.12.2018r.

1 615 571,09 zł

Aktywizacja zawodowa - zajęcia w Areszcie Śledczym w Prudniku. W 2018 roku
przeprowadzono 10 spotkań z 6 osobową grupą w zakresie efektywnego funkcjonowania na
rynku pracy, sposobami i technikami poszukiwania pracy. Areszt śledczy w Prudniku i PUP
współpracują również w ramach programu readaptacji społecznej „Ostatni krok do wolności”,
przeznaczonego dla osób opuszczających zakłady karne. Osadzonym przedstawiana jest
aktualna oferta urzędu oraz zasady korzystania z usług PUP.
Spotkania z uczniami- w ramach cyklu „Warsztatów orientacji zawodowej”, doradcy
zawodowi odbyli 13 spotkań z młodzieżą gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. Podczas zajęć
uczniowie mają okazję określić swoją przydatność do zawodu, a także uzyskać istotne
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informacje związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. W spotkaniach tych wzięło udział
275 uczniów.
Pracodawcy - rok 2018 to wdrażanie kolejnych rozwiązań mających na celu skutecznie
odpowiedzieć na potrzeby pracodawców. Działania w tym zakresie to: wspieranie kształcenia
w zawodach brakujących na rynku, niwelowanie chwilowych braków kadrowych w firmach
i inicjowanie kontaktów lokalnych pracodawców z uczniami szkół. W dniu 13 kwietnia 2018
r. odbyły się Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości. Wydarzenie miało na
celu prezentację krajowych oraz zagranicznych ofert pracy, oferty edukacyjnej, ofert
szkoleniowych oraz możliwość zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Targi mają na celu podniesienie świadomości na temat wolnych miejsc pracy, zapotrzebowania
lokalnych pracodawców na pracowników, możliwość kształcenia, zdobywania nowych
kwalifikacji. Możliwość nawiązania większej współpracy pomiędzy pracodawcami, szkołami,
urzędami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami na terenie przygranicznym.
W wyniku działań i wsparcia finansowego PUP:
- pracę podjęło 1500 osób;
- pozyskano 1400 ofert pracy;
- powstało 49 nowych podmiotów gospodarczych ( dotacje);
- utworzono 209 miejsc pracy (refundacja kosztów utworzenia miejsc pracy, prace
interwencyjne, +50, - 30, bon zatrudnieniowy).
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Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości (2018)
Powiat Prudnicki od wielu lat realizuje (wspólnie z PUP Prudnik) cykl spotkań
z pracodawcami, pod nazwą „Powiatowe Spotkania Gospodarcze”. Konferencje te są źródłem
fachowej i rzetelnej wiedzy prawnej i ekonomicznej - prelekcje wygłaszają specjaliści związani
z biznesem i przedstawiciele instytucji (m.in. ZUS, PFRON), stanowią przestrzeń
umożliwiającą wymianę informacji oraz doświadczeń z przedsiębiorcami.

Powiatowe Spotkania Gospodarcze
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POMOC SPOŁECZNA
POLITYKA PRORODZINNA I WSPIERANIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku, do którego należy m. in. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów
pomocy społecznej, kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
organizacja i pomoc rodzinom zastępczym, udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim
wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.
Dzięki realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”, osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do
dostosowania samochodu, na naprawę elektrycznego wózka inwalidzkiego, zapewnienie opieki
dla osoby zależnej, ale też uzyskanie wyższego wykształcenia. Kwota przeznaczona na
realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku wynosiła 137.031,54 zł,
z czego 128.925,50 zł przeznaczone zostało na realizację Modułu I i II, pozostałe koszty to
obsługa, promocja i ewaluacja programu.
W ramach dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 r. z różnego rodzaju dofinansowań
skorzystało 450 osób na łączną kwotę 522.383,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze –363 830,00 zł (327 osób);
- dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych -77 171,00 zł (82 osoby).
- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
- 75 164,00 zł (28 osób).
- dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 12 277,00 zł (skorzystało 72 osoby).
Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 r. według stanu na
dzień

31.12.2018r.

wpłynęło

748

wniosków

o

wydanie

orzeczenia

o

stopniu

niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 229 wniosków o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia. Zespół wydał ogólnie 933 orzeczenia,
w tym 716 orzeczeń o stopniu i 217 orzeczeń o niepełnosprawności. Stopień znaczny otrzymały
243 osoby, stopień umiarkowany 364 i lekki stopień niepełnosprawności 93 osoby. Wśród
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osób, które otrzymały orzeczenie było 355 kobiet i 345 mężczyzn, z czego tylko 167 osób
pozostających w zatrudnieniu, a 533 to osoby bezrobotne lub w wieku przed lub
poprodukcyjnym. W 2018 roku Zespół wydał uprawnionym – 176 kart parkingowych.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie prudnickim w 2018
Rodzaj rodziny zastępczej

Liczba rodzin

Liczba dzieci

Spokrewniona

52

69

Niezawodowa

35

55

Zawodowa

1

6

Rodzinny dom dziecka

1

6

Razem

89

136

Ilość rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Lp

Gmina

Ilość rodzin

Ilość umieszczonych dzieci

1.

Prudnik

56

89

2.

Lubrza

8

11

4.

Biała

4

8

5.

Głogówek

21

28

Typy rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Ilość rodzin zastępczych

Gmina
Spokrewniona

Niezawodowa

Zawodowa

RDD

Prudnik

36

19

1

1

Lubrza

3

5

0

0

Biała

2

2

0

0

Głogówek

12

9

0

0
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Ilość dzieci w rodzinach w poszczególnych gminach
Ilość rodzin zastępczych

Gmina
Spokrewniona

Niezawodowa

Zawodowa

RDD

Prudnik

45

30

6

8

Lubrza

5

6

0

0

Biała

3

8

0

0

Głogówek

15

13

0

0

PCPR pozyskał środki finansowe przeznaczane na realizację projektu „Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej” w roku 2018: wartość projektu 123 047,00 zł (w tym dofinansowanie:
69 247,00 zł; wkład własny Powiatu: 53 800,00 zł).
Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka
w Głogówku rozpoczęły realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II
edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu przewidziano:
-

organizację

warsztatów

poznawczo-terapeutycznych

dla

osób

usamodzielnianych

i przebywających w pieczy zastępczej oraz warsztatów rekreacyjno–twórczych, dla dzieci
i ich opiekunów;
- utworzenie na bazie zasobów Powiatu Prudnickiego mieszkania chronionego (ok.140 m2) dla
3 osób usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania
i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- utworzenie na bazie zasobów Powiatu Prudnickiego 2 placówek opiekuńczo–
wychowawczych, spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (do 14 osób), poprzez reorganizację obecnie funkcjonującej placówki
opiekuńczo-wychowawczej z 28 miejscami - Domu Dziecka w Głogówku. W ramach
zadania przewidziano: przekazanie i wyposażenie 2 budynków, zatrudnienie dodatkowego
personelu (5 wychowawców) celem zapewnienia pełnej opieki nad dziećmi umieszczonymi
w utworzonych placówkach, zakup nowego środka transportu (bus przystosowany do
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przewozu min. 16 osób, w tym osób niepełnosprawnych) na potrzeby podopiecznych
placówek.
Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu - 2 070 196,06 zł.

Powiat Prudnicki, w ramach działań wspierających realizację projektu dokonał zakupu obiektu
w Mochowie za kwotę 460.000,00zł z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo wychowawczą.
W strukturach PCPR działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela
kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej osobom lub
rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym i/lub sytuacyjnym (najczęściej jest to przemoc
w rodzinie, narkomania, inne uzależnienia; ekstremalny splot okoliczności zewnętrznych,
takich jak: śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, konflikt rodzinny, próba samobójcza, napad
czy wypadek). Ośrodek prowadząc działalność merytoryczną, która opiera się głównie na
środkach zewnętrznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.
Z oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia skorzystało
595 osób, w tym 400 kobiet i 195 mężczyzn. W ramach zadań udzielono 3743 osoboporad
Ośrodka i 1183 osoboporad w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego - łącznie 4926
osoboporad.
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Ośrodek w 2018 r. prowadził szeroką działalność profilaktyczną :
•

Sporządzona została diagnoza zjawiska przemocy, którą opracowano zarówno
w podziale na gminy jaki i w zestawieniu powiatowym. Wzmocniono kompetencje
zawodowe i przeciwdziałano wypaleniu zawodowemu dzięki szkoleniu dla przedstawicieli
instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

•

Zorganizowane zostały szkolenia:
1) „Studium umiejętności społecznych i interwencji kryzysowej w ramach procedury
Niebieskie Karty” dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych,
w którym udział wzięło 20 osób,
2) szkolenie „Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy, spektrum pomocy”
działania dla młodych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę z ofiarami
i sprawcami przemocy, w którym udział wzięło 27 osób.

•

Powołane zostały zespoły tematyczne (robocze) odpowiedzialne za realizację poszczególnych
elementów planowanego programu

•

W ramach działań w Zespołach Interdyscyplinarnych uruchomiona została „platforma
pomagacza” do której przystąpiło 51 specjalistów z terenu Powiatu Prudnickiego.

• Zorganizowana została Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Łącznie w spotkaniach
profilaktycznych udział wzięło 636 osób.

POIK rozpoczął realizację projektu "Bezpieczna Rodzina" (w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Osoby zmagające
się ze zjawiskiem przemocy w swoim domu zostały objęte kompleksowym wsparciem wartość projektu: 155 400,00 zł (w tym dofinansowanie: 98 600,00 zł, środki Powiatu
Prudnickiego 56 800,00 zł). W ramach projektu nastąpił:
- rozwój działalności zespołów interdyscyplinarnych z Prudnika, Białej, Lubrzy i Głogówka
oraz grup roboczych dzięki uczestnictwu w szkoleniach oraz platformie mentorskiej,
- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar przebywających lub
zamieszkujących teren Powiatu Prudnickiego,
- rozwój poradnictwa dla rodziców lub osób spodziewających się dziecka uwikłanych lub
zagrożonych przemocą,
- rozwój grupy wsparcia dla różnych kategorii ofiar,
- rozwój oddziaływań terapeutycznych i osłonowych dla doświadczających przemocy,
- wzrost świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie
społeczności lokalnej Powiatu Prudnickiego.
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Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Prudniku. Placówka udziela bezpłatnie:
- dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży - pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(w tym: logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu);
-

rodzicom

i

nauczycielom

-

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

związanej

z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną (terapia psychologiczna, pedagogiczna,
logopedyczna) na terenie placówki, działalność doradczą (dotyczy trudności i niepowodzeń
w nauce, trudności wychowawczych i ich profilaktyki, orientacji zawodowej oraz dalszego
kształcenia, wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego, organizacji i prowadzenia różnych
form zajęć w placówkach oświatowych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ucznia
zdolnego - udzielającego porad oraz informacji o wybranych programach i projektach dla
uczniów zdolnych), oraz działalność profilaktyczną w zakresie zaburzeń rozwojowych
i trudności wychowawczych (informowanie, udzielanie wskazówek, inicjowanie różnych form
pracy wychowawczej).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: indywidualnych lub
grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapii rodziny, grup wsparcia,
interwencji kryzysowej i prowadzenia mediacji, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów
i prelekcji.
Poradnia prowadzi również działalność w zakresie:
- postępowania orzekającego o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania
dzieci niewidomych/słabo widzących, niesłyszących/słabo słyszących, autystycznych;
- wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.
Dane statystyczne obrazujące ilość wydawanych w roku szkolnym 2017-2018 orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii dotyczących

różnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.
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Liczba wydanych orzeczeń

Rodzaj orzeczenia

od 01.09.2017r. do 31.08.2018r
Niesłyszących słabosłyszących

6

Niewidomych i słabowidzących

6

Z niepełnosprawnością ruchową

w tym afazją

3

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

49

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

22

Z autyzmem w tym zespołem Aspergera

17

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi

22

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym

22

niedostosowanych społecznie

0

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
( w stopniu głębokim)

7 ( wydaje się na okres 5 lat)

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

22

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego

1

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego
nauczania

0

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
2
Opinie o wczesnym wspomaganiu

Opinie wydane w sprawach
różnych
2017/2018

7

Liczba wydanych opinii w roku szkolnym
2017/2018
536

Działalność diagnostyczna
Rodzaje diagnoz
Psychologiczna
Pedagogiczna

od 01.09.2017r.
do 31.08.2018r.
481
326
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Logopedyczna

197

Lekarska

0

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

4

Razem

Dominującymi

1008

schorzeniami

diagnozowanymi

i

poddawanymi

terapii

w

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku są niepełnosprawność umysłowa, autyzm,
zaburzenia emocjonalne, zaburzenia mowy oraz zaburzenia zachowania. Dzieci te uczestniczą
w terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapii EEGBiofeedback ( terapii
neurofizjologicznej ).

Powiat jest organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Ośrodka
Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz udziela zleca
i nadzoruje realizację zdania publicznego dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.
Zadaniem tych jednostek jest niesienie pomocy potrzebującym, osobom samotnym,
w podeszłym wieku, niepełnosprawnym.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Przy współpracy ekipy remontowo – budowlanej Starostwa Powiatowego w latach 2017-2018
przeprowadzono remont kapitalny 10 pokoi mieszkańców DPS, wraz z wyposażeniem
pomieszczeń– łączny koszt prac remontowych i wyposażenia pomieszczeń to 100 tys. zł.

Wyremontowane pomieszczenia w DPS Prudnik (2017-2018)
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W roku 2018 ze środków przekazanych przez Powiat Prudnicki dokonano wymiany instalacji
przeciwpożarowej w DPS na cyfrową, najnowszej generacji (za kwotę 64 tys. zł).

Nowa instalacja p-poż. w DPS Prudnik (2018)
Pozyskano również środki na kolejne przedsięwzięcia, realizowane przy wsparciu Unii
Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz środków własnych
Powiatu i Budżetu Państwa, w ramach Programu Interreg V-A CZ-PL (za pośrednictwem
Euroregionu Pradziad) na realizację projektów:
- „Transgraniczna Pomoc Społeczna” w ramach którego odbywały się m.in. warsztaty
(kulinarne, artystyczne), wycieczki krajoznawcze dla pensjonariuszy obu placówek; zakupiono
nowy piec konwekcyjno-parowy, zamontowano także urządzenia do hortiterapii (terapia
ogrodowa), oraz 7-elementową siłownię zewnętrzną do ćwiczeń. Całkowita wartość projektu
po stronie polskiej to 136,3 tys. zł (w tym: dofinansowanie z UE - 84 tys. zł; 47,3 tys. zł - wkład
własny Powiatu; 4,9 tys. - środki budżetu Państwa).
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„Transgraniczna Pomoc Społeczna” – siłownia zewnętrzna w DPS Prudnik
- „Seniorzy bez granic”. W ramach projektu zaplanowano miedzy innymi zakup urządzeń
gastronomicznych oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w Polsce oraz Republice
Czeskiej. Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 22 894,00 € (dofinansowanie z EFRR:
19 459,90 €, budżet państwa: 1 144,70 €, wkład własny Powiatu: 2 289,40 €).
Również w 2018 r. ze środków Powiatu oraz PFRON zakupiony został nowy samochód Ford
Transit Custom Kombi (9-miejcowy, przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych),
o wartości 139,6 tys. zł (wkład własny Powiatu - 70,6 tys. zł, a dofinansowanie z PFRON
to 69 tys. zł).

Powiat Prudnicki wraz z DPS w Prudniku złożyli wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej o dofinansowanie ze środków PEFRON likwidacji barier architektonicznych
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jednostki w zakresie wykonania windy zewnętrznej wraz z wydzieleniem stref bezpieczeństwa,
wymianą sygnalizacji p.poż. oraz wykonaniem nadbudówki. Realizacja zadania umożliwi
wjazd z łóżkiem na każdą kondygnację budynku, co znacząco podniesie m.in. bezpieczeństwo
ewakuacji osób niepełnosprawnych w placówce. Wartość zadania 1 461 032,94zł
Ze względu na wysoki koszt oraz ograniczone środki z PFRON, Zarząd Powiatu podjął decyzję
o wystąpieniu do Marszałka Województwa Opolskiego o umożliwienie realizacji inwestycji
w okresie dłuższym niż rok oraz ze względu na otrzymanie niewystarczających środków
przeznaczenie pozyskanych środków na realizację inwestycji w ORIOP Racławice Śląskie oraz
ponowne złożenie wniosku w 2019r.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. przeznaczony jest dla
osób przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.

Obiekt ORiOP w Racławicach Śląskich
Placówka widząc potrzebę wymiany windy wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą
o przekazanie środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej której wartość
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wyniosła 38.499zł. W związku z pojawieniem się możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków PFRON do 50% na likwidację barier architektonicznych złożono wniosek do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wykonanie nowej windy w placówce, wartość
zadania 366.212,74zł.Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i przyznano dofinansowanie
w wysokości 183 106,37zł.
Dodatkowo jednostka zrealizowała niezbędne zakupy w celu prawidłowego funkcjonowania
m.in.: podnośnik elektryczny dla potrzeb osób niepełnosprawnych -koszt 2990zł, bieżnię
rehabilitacyjną 3990zł, pralkę przemysłową 5768,70zł oraz zamontowano profesjonalne
odbojnice zabezpieczające ściany przy łóżkach pensjonariuszy-koszt 6478,16zł.
Powiat Prudnicki dołączył do Programu Ogólnopolska Karta Seniora i otrzymał certyfikat
Samorządu Przyjaznego Seniorom. Wydana została lokalna, prudnicka edycja Ogólnopolskiej
Karty Seniora. Kara uprawnia do zniżek wśród firm które do niej przystąpiły. Każda osoba,
który ukończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać własną kartę. Wydano już 488 kart
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EDUKACJA PUBLICZNA
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
pozyskano ponad 3 mln zł na realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach”, o łącznej wartości niemal 3 mln 600 tys. zł.
Przeprowadzono rozbudowę budynku mechanizacji przy Zespole Szkół Rolniczych, na
potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej (wartość inwestycji to 889 tys. zł).
Zakupiono także nowoczesny sprzęt rolniczy na potrzeby zajęć dydaktycznych (przyczepa oraz
ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, oraz opryskiwacz i rozsiewacz nawozu) – wartość
inwestycji to ponad 330 tys. zł. Dokonano przebudowy placów manewrowych na terenie
Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.
Przeznaczone są one do nauki jazdy samochodem osobowym, wózkiem widłowym
i ciągnikiem, m.in. dla uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik, mechanik
monter maszyn

i urządzeń oraz technik rolnik i technik weterynarz. Wartość przebudowy

placu w CKZiU to 393.745,56 zł, natomiast w ZSR 598.248.47 zł.
Projekt obejmuje również wyposażenie komputerowej pracowni wspomagania kształcenia
w zawodach: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Prudniku ( wartość zadania 90 302,89 zł) .

Sprzęt rolniczy na potrzeby kształcenia w zawodzie technik rolnik
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Nowa pracownia komputerowa w SOSW w Prudniku

Nowa pracownia gastronomiczna przy ZSR
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 zrealizował projekt
pn. „Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym”. W ramach projektu stworzono
ogród hortiterapii na terenie Specjalnego Ośrodka. Działania obejmowały remont zewnętrzny
istniejącego budynku gospodarczego, zakup wiaty rekreacyjno - edukacyjnej, budowę alejek,
nasypów ziemnych, zjazdu liniowego, kaskady wodnej, drewnianego mostka, ścieżki
sensorycznej, szklarni, ścieżki florystycznej, miejsc na rabatki i warzywnik, ula pokazowego,
hotelu dla owadów, kompostownika. W nowopowstałej altanie została umieszczona ekspozycja
"Chrońmy ptaki pogranicza polsko - czeskiego". Nowopowstały ogród ma być przede
wszystkim wykorzystywany przez uczniów Specjalnego Ośrodka oraz partnera czeskiego
podczas wspólnych zajęć edukacyjnych.
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Wartość projektu 29 738,50 €, wartość dofinansowania EFRR: 25 277,72 €, budżet państwa:
1486,93 €, wkład własny: 2 973,85 €. Oprócz tego, Zarząd Powiatu Prudnickiego dofinansował
projekt dodatkową kwotą 22 981,95 zł.
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Powiat Prudnicki realizował „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach
którego jedno z zadań wykonywane było w SOSW w Prudniku, prace obejmowały przebudowę
wraz ze zmiana użytkowania byłej pralni w SOSW w Prudniku na potrzeby sali do ćwiczeń
i siłowni. Wartość zadania 121.670,10 zł.
Powiat Prudnicki w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zrealizował zadanie „Docieplenie
budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Prudniku”. Łączna wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 2 217 885,78 zł, a ich
dofinansowanie wyniosło 1 885 202,92 zł.
Zakres modernizacji obejmował m.in. :
- docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę pokrycia dachowego łącznika;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na hali i łączniku;
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania hali sportowej i łącznika, wykonanie instalacji
mechanicznej grzewczo – wentylacyjnej hali sportowej;
- wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia i zastosowanie energooszczędnych źródeł .
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Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego” jest realizowany łącznie przez 15 parterów – członków Stowarzyszenia
Subregion Południowy: 3 powiaty (prudnicki, nyski i głubczycki) oraz 12 gmin (Branice,
Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów,
Skoroszyce, Grodków).

Sala gimnastyczna ZSO nr 1 w Prudniku po termomodernizacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zrealizowało projekt pn. „Kształcenie
zawodowe łącznikiem narodów”. Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku a Szkołą Przemysłową
w Bruntalu. W ramach projektu odbyła się wymiana uczniów obu szkół. Uczniowie z Bruntala
wzięli udział w zajęciach praktycznych na spawalni oraz w warsztatach fryzjerskich
w Prudniku. Tymczasem uczniowie z Prudnika uczestniczyli w Akademii CISCO, turnieju
koszykówki, turnieju tenisa stołowego, warsztatach z robotyki i lutowania, które to zajęcia
zostały zorganizowane przez partnera czeskiego w Bruntalu. Całkowita wartość projektu dla
Powiatu Prudnickiego – 16 116,80 € , wartość dofinansowania EFRR: 13 699,28 €, budżet
państwa: 805,84 €, wkład własny: 1 611,68 €.
Dobrze rozwija się współpraca z partnerami ze Średniej Szkoły Przemysłowej w czeskim
Bruntalu. Rozpoczęła się realizacja projektu „Technika bez granic”, który otrzymał blisko
1,5 mln euro dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach programu operacyjnego Interreg V-A, na realizację zadań dotyczących stworzenia
w szkołach zawodowych w Prudniku i Bruntalu ultranowoczesnych pracowni automatyki
przemysłowej w standardzie „Przemysł 4.0". Warto zaznaczyć, że projekt został uznany przez
KOMITET MONITORUJĄCY PWT INTERREG VA CZ-PL za najlepszy projekt złożony
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w ramach naboru do osi priorytetowej 3. Edukacja i kwalifikacje i otrzymał najwyższą liczbę
punktów spośród wszystkich złożonych projektów.

Uczniowie CKZiU w Prudniku podczas zajęć w Bruntalu
Powiat Prudnicki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Prudniku realizuje projekt „Wysoka jakość kształcenia ogólnego
na terenie Powiatu Prudnickiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPOWO na lata 2014-2020. Zakłada: wzrost poziomu
kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
do funkcjonowania na rynku pracy, zmodernizowanie metod i poprawę jakości kształcenia
poprzez wprowadzenie metody

eksperymentu, doposażenie pracowni przedmiotowych,

indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku
1) szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
2) tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w tym:
a) przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
b) studia podyplomowe dla nauczycieli,
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c) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,
3) zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu

(zakup

wyposażenia

do

pracowni

biologicznych,

chemicznych,

geograficznych i matematycznych),
4) utworzenie Punktu Informacji Zawodowej i Kariery,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku:
1) indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi, w tym:
a) przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów (zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
tyflopedagogiczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe),
b) studia podyplomowe dla nauczycieli,
2) doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt
Okres realizacji projektu to lata 2018-2020.
Całkowita wartość projektu – 707 107,50zł. Wkład własny Powiatu – 47 060,00 zł.

Wyposażenie 2 pracowni dydaktycznych i 1 pracowni egzaminacyjnej w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu z tytułu dofinansowania
w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach
rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia
w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających
kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
Wnioskowana kwota to 127.353,00 zł. Otrzymano 39.505,00 zł.

Dotacja podręcznikowa
Złożono wnioski do Kuratorium Oświaty w Opolu o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie
szkół podstawowych i gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
dostosowane

do

potrzeb

edukacyjnych

i

możliwości

psychofizycznych

uczniów

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozyskano
kwotę 9.662,59 zł dla SOSW w Prudniku dla 53 uczniów.
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„Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku przystąpił do „Pilotażowego programu wspierania szkół
ponadgimnazjalnych

prowadzących

Piony

Certyfikowanych

Wojskowych

Klas

Mundurowych”. Powiat Prudnicki pozyskał dotację z MON w kwocie 58.000,00 zł i wniósł
wkład własny w kwocie 14.500,50 zł. W ramach programu szkoła zakupiła pakiet wyposażenia
dla klas mundurowych (m.in. kamizelki taktyczne, atrapy broni, hełmy ochronne, busole,
radiotelefony, kurtki przeciwdeszczowe) oraz indywidualny pakiet wyposażenia dla uczniów
biorących udział w programie (mundury, koszulki, berety, bluzy ocieplane).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku otrzymał samochód FORD
TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI, wyposażony w specjalną windę, którego wartość to 155,1 tys.
zł (86 tys. 91 zł pochodziło ze środków własnych Powiatu, a dofinansowanie z PFRON
wyniosło 69 tys. 11 zł), w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku - zakup mikrobusu 9-miejscowego
przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

W ramach pozyskanych środków PFRON dokonano również zakupu i montażu 5 tablic
interaktywnych w SOSW w Głogówku, wartość zadania wyniosła 24.120,00zł.
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Unikatowe w skali regionu przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach projektu pod
nazwą „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Subregionie Południowym”, przy
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wartość projektu po stronie Powiatu Prudnickiego
sięga kwoty 1 012 300zł, z czego zakładana wartość dofinansowania to 826 455 zł. Walorem
edukacyjnym projektu będzie stworzenie nowoczesnego centrum bioróżnorodności które
powstanie w II LO. Centrum składać się będzie z części laboratoryjnej oraz edukacyjnej
wyposażonej w nowoczesne interaktywne pracownie. Powstanie niewielka szkoleniowa
pasieka, nastąpi rekultywacja parku oraz nasadzenia roślin miododajnych.

W obiekcie II LO realizowane jest zadanie Przebudowa instalacji elektrycznej wraz
z zasilaniem, instalacji IT oraz rozbudowa i przebudowa instalacji systemu alarmu
pożarowego (SAP) w budynku ZSR. Dokonano w nim m.in. wymiany i modernizacji czterech
podstawowych sieci: elektrycznej, informatycznej, przeciwpożarowej i oddymiania oraz
wykonano wiele niezbędnych prac remontowych w rym także malowania korytarzy na kwotę
402.239,10 zł. Kolejne prace remontowe na kwotę ok. 600 tys. zł, aby spełnić wszystkie
oczekiwania i normy bezpieczeństwa, są realizowane na bieżąco i ich zakończenie
przewidziane jest na koniec czerwca 2019 r
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Starostwo Powiatowe oraz podległe instytucje i jednostki podejmują szereg działań na rzecz
zapewnienia porządku publicznego oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu Prudnickiego. Realizowane przez służby i instytucje działania skupiają się na
zapewnieniu: wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (w miejscach publicznych
i w miejscu zamieszkania, w tym również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole),
wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej
i ratownictwa, a także poprawy bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego, zabezpieczenia
infrastruktury z terenu powiatu.
Powiat Prudnicki w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży
Pożarnej, Aresztem Śledczym oraz Prudnickim Centrum Medycznym S.A., realizował III etap
projektu „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności
lokalnych Powiatu Prudnickiego” (w ramach rządowego „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020”). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł (Powiat wniósł wkład
własny w kwocie 25 tys. zł). Przeprowadzone działania obejmowały: zajęcia pozaszkolne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół
specjalnych, konkurs plastyczny dla uczniów szkół specjalnych, kampanię „Świeć odblaskiem
– daj się zauważyć”, spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców i uczniów, szkolenie
w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych dla uczniów klasy mundurowej II LO w ZSR,
akcję „Kurs pierwszej pomocy – zamiast mandatu”,. „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”,
„WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, szkolenia dla funkcjonariuszy KPP i Aresztu
Śledczego. Starostwo Powiatowe zakupiło dla KPP maskotkę prudnickiej Policji – sierżanta
PRUDKA, oraz maskotki Policusie, do wykorzystania podczas działań profilaktycznych,
szczególnie wśród najmłodszych. Ponadto przekazano sprzęt

i wyposażenie o wartości

13 721 zł (laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, zestaw ratownictwa medycznego
RESCUE RO, elementy odblaskowe oraz testy do wykrywania narkotyków).
Zakupiono defibrylatory które przekazane zostały do w DPS w Prudniku i ORiOP
w Racławicach Śląskich. Zainstalowano monitoring wizyjny na terenie kompleksu sportowego
"Orlik" przy ZSR w Prudniku.
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Realizacja III etapu projektu „Razem dla bezpieczeństwa”
Starostwo Powiatowe realizowało także projekt (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, pozyskane za pośrednictwem Euroregionu Pradziad) pn. „Zintensyfikowanie
bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim” – celem było wzmocnienie skuteczności
współdziałania polskich oraz czeskich służb ratowniczych, a przez to zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza, turystów, uczestników imprez masowych.
W ramach projektu pozyskano nowy sprzęt dla KPP w Prudniku (m.in. lokalizator GPS,
nawigacja do poszukiwań osób zaginionych, kamera termowizyjna, gogle noktowizyjne,
radiotelefon przenośny, wyposażenie stanowiska kierowania), oraz dla KP PSP w Prudniku
(m.in. zestaw ratownictwa medycznego, przenośny radiotelefon, sprzęt komputerowy,
nagłośnieniowy, namiot, sprzęt konferencyjny). Zorganizowano wspólne ćwiczenia jednostek
policji, straży pożarnej, straży granicznej z Polski i Czech, z udziałem przedstawicieli jednostek
samorządowych, w celu zacieśnienia współpracy oraz transferu wiedzy, umiejętności
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i doświadczeń. Projekt zakończony zostanie w 2019r. uroczystością Dnia Strażaka połączoną
z nadaniem sztandarku KPSP w Prudniku. Wartość projektu: 23,2 tys. Euro (w tym:
dofinansowanie z EFRR: 19,7 tys. Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1,2 tys. Euro,
wkład własny Powiatu: 2,3 tys Euro).

Wspólne ćwiczenia służb ratowniczych z Polski i Czech (2018 r.)
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała projekt „Seniorzy! Oszustwo nie zna
granic” (w ramach Programu Interreg V-A CZ-PL 2014-2020), którego celem jest wzrost
poczucia bezpieczeństwa Seniorów, w szczególności mieszkańców pogranicza, ograniczenie
liczby przestępstw na osobach starszych oraz zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej
metod działania oszustów, a także innych zagrożeń.
Od lat przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego pod patronatem Starosty Prudnickiego
a z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Antoniego Sokołowskiego
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przeprowadzana jest akcja „Bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdu”, podczas której
w stacjach kontroli pojazdów działających w powiecie prudnickim odbywają się bezpłatne
badania stanu technicznego pojazdów w zakresie układu kierowniczego i hamulcowego oraz
oświetlenia.

Przy wsparciu finansowym Powiatu Prudnickiego, Komenda Powiatowa Policji
w Prudniku otrzymała nowy nieoznakowany radiowóz marki Opel Astra. Władze powiatu
przeznaczyły na dofinansowanie zakupu radiowozu kwotę 32,5 tys. zł. Pozostałe
środki pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji. Nowy samochód będzie służył
funkcjonariuszom wydziału kryminalnego w pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
społeczności lokalnej.

Działania prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku, w ramach poprawy stanu zabezpieczenia i wyposażenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej m.in.:
- pozyskano w 2018 r. sprzęt pożarniczy (sprzęt ochrony dróg oddechowych, sygnalizatory
bezruchu, sprzęt ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, agregat prądotwórczy,
pilarkę ratowniczą, węże tłoczne i in.);
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- w ramach dotacji budżetowych dla OSP włączonych do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego zakupiono m.in.: radiotelefon nasobny, sygnalizator bezruchu, środki ochrony
indywidualnej strażaka (hełmy, buty i ubrania specjalne, szelki ratownicze oraz sprzęt
pożarniczy, np. armatura wodna, tłumice, mostki przejazdowe, gaśnice, zestawy hydrauliczne
do ratownictwa technicznego). Wykonano remont strażnic: w Szybowicach, Białej oraz
Chrzelicach,;
- w ramach dotacji MSWiA dla pozostałych OSP nie włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, zakupiono sprzęt (m. in. radiotelefon nasobny, agregat prądotwórczy,
pilarka do drewna, środki ochrony indywidualnej strażaka - hełmy, buty, ubrania i rękawice
specjalne, kombinezon na szerszenie, oraz sprzęt pożarniczy - np. armatura wodna). Wykonano
remont strażnic: w Trzebini, Łączniku, Wróblinie oraz Mieszkowicach.

W roku 2018 Starostwo Powiatowe w Prudnik przekazało kwotę 40 000,00 zł na
dofinansowanie zadania Kapitalny remont dachu budynku „A” strażnicy. Całość zadania
159 900,00 zł. Płatność przełożona na rok 2019 (39 975,00 zł) po zakończeniu całości robót.
Wykonano montaż blachodachówki z obróbką oraz instalacji odgromowej.

str. 78

POZOSTAŁE ZADANIA
W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Czeskiej części
Euroregionu Pradziad finansowane były i są liczne projekty, obejmujące obszar wspierania
kultury, turystyki, sportu i dziedzictwa narodowego.
Inne niż wcześniej wymienione inicjatywy realizowane przez Powiat Prudnicki w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
- „Historia łączy pogranicze” to m.in.: foto-album pt. „Historia Prudnika fotografią pisana”
autorstwa Ryszarda Kaszy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Prudnika oraz okolic. Wartość projektu (dla Powiatu Prudnickiego) – 23 520,00 €
(dofinansowanie EFRR: 19 992,00 €, budżet państwa: 1 176,00 €, wkład własny Powiatu:
2 352,00 €).

- „Tradycje sportowe pogranicza czesko-polskiego” to integracyjne zawody sportowe dla
polskich i czeskich samorządowców. Powiat Prudnicki gościł partnerów z Czech podczas
zawodów na strzelnicy sportowej w Głogówku. Mikroregion Krnovsko zorganizował zawody
w miejscowości Osoblaha. Zwieńczeniem rywalizacji sportowej był mecz piłki nożnej
rozegrany przez samorządowców z Polski oraz Czech. W ramach projektu wydano również
publikację dokumentującą historię koszykarskiej Pogoni Prudnik („Pogoń Prudnik - historia
klubu część II”). Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 19 435,00 € (dofinansowanie
z EFRR: 16 519,75 €, budżet państwa: 971,75 €, wkład własny Powiatu: 1 943,50 €).
- „Młodzi sportowcy ambasadorami Wspólnej Europy”. We wrześniu 2018 r. odbył się turniej
piłkarski „Mały mundial 2018” dla chłopców z roczników 2005-2006. Wzięło w nim udział
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6 drużyn polskich oraz 2 czeskie – FC Slavoj Olympia Bruntal oraz Sokol Krasne Loucky.
W projekcie przewidziano również wydanie publikacji nt. obchodzącego jubileusz 35-lecia
działalności klubu LKS Rolnik Biedrzychowice Głogówek i organizację turnieju piłkarskiego
dla dziewcząt, a także organizację zgrupowania sportowego w czeskim Bruntalu. Wartość
projektu 21 194,00 €, wartość dofinansowania EFRR: 18 014,90 €, budżet państwa:
1 059,70 €, wkład własny: 2 119,40 €.

Turniej „Mały Mundial 2018 w Prudniku”

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
- „Samorządy rozwijają pogranicze” - 25 lat współpracy polsko-czeskiej” to pogłębienie
współpracy pomiędzy Powiatem Prudnickim i Mikroregionem Krnovskim. Partnerzy wspólnie
uczestniczyli w targach: w Ostravie oraz w Prudniku. Na 2019r. zaplanowano zorganizowanie
konferencji połączonej z wręczeniem pamiątkowych odznaczeń dla osób i instytucji najbardziej
zasłużonych dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego oraz stworzenie filmu dokumentującego
25 lat współpracy polsko-czeskiej.
Wartość projektu 23 500,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 975,00 €, budżet państwa: 1 175,00
€, wkład własny Powiatu: 2 350,00 €).
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- „Kobiecy futbol integruje pogranicze”. W ramach projektu planuje się zorganizowanie
polsko-czeskiego zgrupowania sportowego w Bruntalu oraz turnieju piłkarskiego w Prudniku.
Wartość projektu: 12 769,00 € (dofinansowanie z EFRR: 10 853,65 €, budżet państwa: 638,45
€, wkład własny Powiatu: 1 276,90 €).

- „Najnowsza historia pogranicza”. Planuje się wydanie III tomu „Wielkiej Księgi Opozycji
na pograniczu” oraz publikacji „Historia Ziemi Prudnickiej w latach 1945-1974”. Wartość
projektu 23 529,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 999,65 €, budżet państwa: 1 176,45 €, wkład
własny Powiatu: 2 352,90 €).
- „Historia pogranicza fotografią, pędzlem i wierszem pisana” . W ramach projektu ukazała
się publikacja „Powiat Prudnicki – historia dawną fotografią pisana” autorstwa Ryszarda
Kaszy. To drugi foto-album wydany w ciągu ostatnich 2 lat przez Powiat Prudnicki. W książce
zamieszczono ponad 2000 zdjęć, map i rysunków z ponad stu miejscowości powiatu
prudnickiego (w ujęciu historycznym, geograficznym i administracyjnym). Zorganizowano
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również plener poetycko-malarski w Wieszczynie. Prace powstałe podczas pleneru zostaną
uwiecznione w alamanachu, który zostanie wydany w roku 2019. Wartość projektu:
23 520,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 992,00 €, budżet państwa: 1 176,00 €, wkład własny
Powiatu: 2 352,00 €).
- „Koncerty niepodległości”. W ramach projektu zorganizowano uroczysty koncert z okazji
jubileuszu 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Republikę Czeską.
Gwiazdą wieczoru była doskonała aktorka i piosenkarka Emilia Komarnicka. Wcześniej na
torach łuczniczych KS „Obuwnik” odbył się pokaz sztuki wojskowej i jazdy konnej w
wykonaniu członków Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Opolu oraz
Zaniemeńskiego 4 Pułku Ułanów. Ponadto prelekcję pod hasłem "Tajemnice Niepodległej"
wygłosił Sławomir Koper, znany autor książek o II RP. W ramach projektu planowane jest
wykonanie muralu o tematyce niepodległościowej na budynku będącym siedzibą Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Prudniku (przy ulicy Klasztornej 4). Wartość projektu
23 062,50 € (dofinansowanie z EFRR: 19 603,12 €, budżet państwa: 1 153,13 €, wkład własny
Powiatu: 2 306,25 €).

Powiat jest partnerem projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiat Opolski,
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w partnerstwie z: Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem
Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem
Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim oraz
Powiatem Strzeleckim. Przedmiotem jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji
i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów
publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (PZGiK). Zakupione zostaną: serwer RACK, UPS, sprzęt do zabezpieczenia
e-usług, niezbędne licencje i oprogramowanie. Wartość projektu 458 330,06zł, wkład własny
96 249,31zł.

W UBIEGŁYM ROKU POZYSKANO ŚRODKI NA REALIZACJĘ KOLEJNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2018 roku Powiat Prudnicki z sukcesami aplikował o środki na realizację kolejnych
przedsięwzięć. Dzisiaj wiemy, że w 2019 r. będą realizowane kolejne bardzo ważne
przedsięwzięcia. Szczególnie cieszy pozyskane dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”,
którego realizacja już się rozpoczęła, poświęcony jest współpracy samorządów z organizacjami
pozarządowymi z terenu Powiatu Prudnickiego, Šternberka i Mikroregionu Šternberskiego.
Wsparcie w ramach projektu otrzymają m.in.: ochotnicze straże pożarne, organizacje
senioralne, kluby sportowe, wędkarze, hodowcy gołębi. W ramach planowanych działań
odbędą się m.in. seminaria i panele dyskusyjne służące wymianie doświadczeń, a także zawody
sportowe oraz strażackie. Wartość projektu 242.543€, dla Powiatu Prudnickiego 70.292,37€.
Ponadto niebawem rozpocznie się realizacja projektu „Śladami legend sportu”, na który
pozyskano łącznie 31.761 € dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Pradziad. Z tych samych środków dofinansowanie pozyskał Dom Pomocy Społecznej.
11 kwietnia w Prudniku odbyły się warsztaty kulinarne "Kuchnia wielkanocna", inaugurujące
kolejny partnerski polsko-czeski projekt pod nazwą "Seniorzy bez granic". Projekt – podobnie
jak poprzednie - będzie realizowany wspólnie z Centrum Sociálních Služeb z Jeseníka.
Warto również wspomnieć, że otrzymamy ponad dwa miliony dofinansowania na
projekt „Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”.
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Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji warunków przedsięwzięcia z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

NOWE FORMY WSPARCIA SPORTU W POWIECIE PRUDNICKIM

Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca 2017r. (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 1245), Zarząd Powiatu w Prudniku określił warunki i tryb
finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego. Dzięki podjęciu tej uchwały od
roku 2017, Powiat Prudnicki stworzył nową formę wsparcia dla klubów sportowych z terenu
Powiatu Prudnickiego. W 2018 roku dotacje na realizację projektu służącego rozwojowi sportu
na terenie Powiatu Prudnickiego otrzymały następujące kluby sportowe:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Przyznana
kwota dotacji

1

„Rozwój sportu w dyscyplinie
Klub Sportowy „POGOŃ” koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu
Prudnickiego w 2018 roku”

15.000,00 zł

2

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „POGOŃ
Prudnik”

„Razem wspólnie do zwycięstwa –
organizacja pozalekcyjnego życia
sportowego w dyscyplinie piłka nożna
dziewcząt”

15.000,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy
„Zarzewie” w Prudniku

„Rozwój karate shotokan na terenie
powiatu prudnickiego”

7.000,00 zł

Klub Sportowy
„Obuwnik”

„Organizacja XI Międzynarodowego
Pucharu Gór Opawskich w łucznictwie w
roku 20-lecia powstania Starostwa
Powiatowego”

5.000,00 zł

Miejski Klub Sportowy
„Pogoń” Prudnik

„Rozwój sportu na terenie Powiatu
Prudnickiego w zakresie piłki nożnej i
siatkowej, wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych, poprzez szkolenie, turnieje i
udział w rozgrywkach ligowych”

8.000,00 zł

4

5

SUMA

50.000,00 zł

Warto również zaznaczyć, że uchwałą Nr LVI/385/2018 z dnia 19 października 2018 r.
Rada Powiatu w Prudniku ustanowiła zasady oraz tryb przyznawania okresowych stypendiów
Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej. Stypendia są wyrazem uznania dla osoby
fizycznej lub trenera oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego sportowy rozwój.
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Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić w szczególności osoba fizyczna, trener,
klub sportowy zawodnika oraz okręgowy związek sportowy. Wnioski można składać
w terminie do 30 marca każdego roku. W tegorocznym naborze do Starostwa Powiatowego
wpłynęło 13 wniosków. Na tę formę wsparcia zabezpieczono w tegorocznym budżecie Powiatu
Prudnickiego 20.000,00 zł.
ŚRODKI PFRON
Utworzone zostało stanowisko pracy - pomoc administracyjna w Referacie Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby
niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” finansowane ze środków PFRON, do
zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należy budowanie strategii medialnej Starostwa,
tworzenie tekstów informacyjnych, nagrań, filmów na potrzeby urzędu, bieżący monitoring
mediów, współdziałanie w organizacji obchodów i świąt państwowych. W ramach
pozyskanych środków zakupiono: aparat fotograficzny z kartami pamięci, zestaw
komputerowy, mikrofony, lampy oraz zestaw oświetlenia. Wartość zadania 17 823,93 zł.
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków
PFRON w Starostwie Powiatowym w Prudniku wykonano oświetlenia ewakuacyjnego
w budynku głównym wartość zadania 73.367,67zł. W 2018 roku podpisano również umowę na
kolejny etap dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie
klatek schodowych, wymianę poręczy oraz drzwi wejściowych, szacowana wartość prac
159 tys zł.
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