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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 2019 r. Jest to kolejny 

raport jaki składamy na Państwa ręce obrazujący sytuację Naszego Powiatu, trudy i problemy  

jakimi przyszło nam się wspólnie zmagać oraz sukcesy i inwestycje które udało się zarówno 

rozpocząć i zrealizować. 

 

       Miniony rok okazał się być bardzo trudnym, zwłaszcza pod względem finansowym gdyż  

znaczny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, spowodował zablokowanie wydatków                                                        

i ograniczył realizację planowanych działań powiatu. Dodatkowym trudnym i nowym zadaniem 

dla Powiatu okazał się transport zbiorowy, który od lipca jest realizowany przez Starostwo 

Powiatowe  w Prudniku. 

 

    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 17 pozycji gromadząc 16225 punktów. Również w 

rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017 

przeprowadzonego w 2018 roku przez pismo „Wspólnota”, Powiat Prudnicki plasował się na 

18 miejscu wśród 305 powiatów w Polsce. 

 

    Zarząd Powiatu pragnie podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w Prudniku, 

Kierownikom  i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych za nie łatwą pracę na rzecz 

naszego Powiatu. Wspólnymi siłami udało się wykonać kilka kluczowych inwestycji i aktywnie 

aplikować o środki zewnętrzne na rozwój powiatu. 
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CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 

       Powiat Prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego,  

u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego 

i Gór Opawskich. W skład Powiatu wchodzą cztery Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała  

oraz Głogówek,  zajmuje powierzchnię 572 km2.  Wg stanu na koniec 2019 r. liczba ludności 

w Powiecie wynosiła 55.237 osób, tj. 26.573 mężczyzn (w tym w mieście 13.716 oraz na wsi 

12.857)  oraz 28.664 kobiet (w tym w mieście  15272 oraz na wsi 13392).  

        W Powiecie Prudnickim zarejestrowanych było 1.500 osób bezrobotnych, stopa 

bezrobocia wynosiła 8,9 %.  Na terenie powiatu działalność prowadziło 4660 podmiotów,                      

w tym 4490 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty 

zatrudniające do 9 pracowników, 132 podmioty zatrudnia od 10 do 49 pracowników, 36 firm 

od 50 do 249 pracowników, natomiast powyżej 250 pracowników zatrudniają 2 podmioty. 

Najwięcej podmiotów prowadzi działalność w zakresie handlu, budownictwa, przetwórstwa 

przemysłowego, transportu oraz usług pozostałych.   

 Powiat zgodnie z art. 4. 1. ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, ochrony praw konsumenta; 

promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych; polityki prorodzinnej, 

pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; transportu zbiorowego                    

i dróg publicznych; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej                

i turystyki; geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami; administracji 

architektoniczno-budowlanej, działalności w zakresie telekomunikacji; ochrony środowiska                      

i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej 

i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych;  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów wymienionych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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W celu wykonywania zadań powiat może utworzył następujące jednostki organizacyjne: 

1) Dom Dziecka w Głogówku; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku; 

3) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku; 

5) Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Prudniku; 

6) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; 

7) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku;  

8) Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej; 

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku; 

10) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku; 

11) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku; 

12) Zespół Szkół w Głogówku; 

 

Powiat Prudnicki jest ponadto akcjonariuszem spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A.  

w Prudniku oraz udziałowcem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach sp. z o.o.  

 

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych  

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 
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WYZWANIA 2019 ROKU 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

    Powiat Prudnicki, jak większość organów prowadzących ma w ostatnim okresie olbrzymie 

problemy ze zbilansowaniem kosztów ponoszonych na oświatę z przyznaną subwencją 

oświatową. Systematycznie wzrasta kwota którą musi dołożyć powiat do szkół 

 i placówek oświatowych.  

Zestawienie przypadającej subwencji i rzeczywistych bieżących kosztów utrzymania szkół. 

Rok 

budżetowy 

Subwencja 

(zł.) 

Wydatki na zadania 

finansowane z subwencji 

(zł.) 

Nadwyżka/ deficyt 

subwencji 

(zł.) 

2014 18 473 707,84 18 669 054,75 -195 346,91 

2015 18 295 362,67 18 657 858,48 -362 495,81 

2016 17 862 757,43 18 746 411,75 -883 654,32 

2017 16 785 691,90 18 531 388,53 -1 745 696,63 

2018  15 255 157,07 17 650 471,58 -2 395 314,51 

2019 15 918 224,00 20 015 340,08 - 4 097 116,08 

 

 

 

         Od wielu lat zauważamy systematyczne zwiększanie finansowania zadań oświatowych 

przez budżety samorządów, kosztem niezadowalającego stopnia zaspokojenia lokalnych 

potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia np. opieki zdrowotnej. Powiat ogromnym 

wysiłkiem organizacyjnym, finansowym i kosztem wzrostu zadłużenia przyjął na swoje barki 

i ponosi skutki wdrażania kolejnych reform bez widocznych oznak stosownych rekompensat 
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ze strony rządu. Jesteśmy zmuszani do tworzenia oddziałów dwu, a nawet trzyzawodowych by 

zapewnić młodzieży możliwość kształcenia w wybranym, często deficytowym i niezbędnym 

na danym terenie zawodzie. Skutkuje to znacznym wzrostem kosztów kształcenia i pomimo 

wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa nie ma żadnego odzwierciedlenia w wagach 

naliczanej subwencji. Dodatkowo naszą sytuację finansową pogarsza fakt, że samorządy 

zostały pozbawione wielu narzędzi mających wpływ na kształtowanie kosztów prowadzonych 

zadań oświatowych m.in. takich jak: swoboda samorządów w kształtowaniu sieci szkół, czy 

decydujący wpływ na kształt arkusza organizacyjnego szkół. Powiat boryka się ze wzrostem 

wynagrodzeń nauczycieli, który przecież nie był planowany w takiej wysokości, choćby tylko 

z tytułu dodatku funkcyjnego za wychowawstwo, które wzrosły blisko o 150 tysięcy rocznie. 

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 r. w wysokości ok. 5% 

skutkował w przypadku Powiatu Prudnickiego wzrostem wydatków na wynagrodzenia  

nauczycieli o ok. 580 tys. zł w skali roku i niewielka cześć z tych pieniędzy znalazła swoje 

pokrycie w subwencji oświatowej na 2019 r. Kolejna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli od września 2019 r. w wysokości ok. 9,6%  do 31 grudnia 2019 r. wynosi  ok. 365 

tys. zł. 

 

 TRANSPORT ZBIOROWY 

   Kolejnym wyzwaniem 2019 r. roku była organizacja transportu zbiorowego na terenie 

Powiatu Prudnickiego w związku z zaprzestaniem dnia 30 czerwca 2019 r. działalności 

operatora publicznego transportu zbiorowego uprawnionego do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób firmy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.  

Rozmowy i negocjacje z przewoźnikami i włodarzami Gmin Powiatu Prudnickiego trwały już 

od stycznia 2019 r., w celu wypracowania wspólnego modelu transportu, były to bardzo trudne 

negocjacje w wyniku których Powiat Prudnicki w raz z 3 Gminami :Prudnik, Głogówek                             

i Lubrza przystąpił do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach. Zawarto wspólną umowę                         

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie 

usług komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanych                                          

z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Utworzono średnio 

rocznie 20 linii, o łącznej długości 31.057 kilometrów, w celu zaspakajania potrzeb 

społeczności lokalnej w zakresie zagwarantowania przewozów pasażerskich. Koszt transportu 

zbiorowego za 2019r. wyniósł 210.000zł. Powiat Prudnicki zawarł z Wojewodą Opolskim 



 

 

 

7 

umowę na dofinansowanie realizacji zadań własnych  w zakresie przewozów autobusowych                       

o charakterze użyteczności publicznej. Wartość dotacji w 2019r. wyniosła 53.565,10 zł. 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH 

Rok 2019 mino trudności finansowych pozwolił na aktywne i skuteczne aplikowanie o środki 

zewnętrzne. Żadna z pojawiających się szans  na pozyskanie środków zewnętrznych nie została 

zniweczona. Udało się  pozyskać środki na realizację projektów m.in. : ” Technika bez Granic”, 

”Razem dla bezpieczeństwa”, „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie 

Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”, „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała -Sowin do miejscowości Górka Prudnicka wraz                       

z infrastrukturą towarzyszącą”, 

 
 
RADA POWIATU I REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ 

Radni Rady Powiatu VI kadencji (2018- 2023): Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, 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. 

 

PREZYDIUM RADY POWIATU, tworzą po dokonanym przez Radę wyborze: 

• Józef Janeczko-  Przewodniczący Rady Powiatu 

• Antoni Sokołowski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

• Józef Meleszko- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

 

W 2019 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Powiatu w Prudniku na których podjęto 124 uchwały.               

W załączeniu uchwały i ich realizacja. 

 

ZARZĄD POWIATU  

Skład Zarządu Powiatu VI Kadencji 

 Radosław Roszkowski- Przewodniczący Zarządu- Starosta Prudnicki; 

 Janusz Siano- Członek Zarządu- Wicestarosta; 

 Dragomir Rudy- Członek Zarządu; 

 Joachim Kosz- Członek Zarządu; 

 Alicja Zawiślak- Członek Zarządu; 

 

W 2019 roku odbyły się 64 posiedzenia Zarządu Powiatu, na których podjęto 207 uchwał. W załączeniu 

wykaz podjętych uchwał. 
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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 

2017- 2030. W Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego zdefiniowano 3 cele strategiczne : 

I. POWIAT PRUDNICKI OBSZAREM AKTYWNYM GOSPODARCZO-w realizacji celu obok 

Zarządu Powiatu zaangażowane są powiatowe jednostki, w tym szkoły, a przede wszystkim 

Powiatowy Urząd Pracy. Rok 2019 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, coraz 

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”.  

II.   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 organizacyjne Powiatu. 

W roku 2019 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. 

III. POWIAT PRUDNICKI ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ 

PARTNERSKI. W ciągu ostatnich 5 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 czy Jindrichovem. Coraz lepiej układa się również współpraca z partnerami                             
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z Bruntála. Współpracujemy nie tylko ze Średnią przemysłową szkołą z Bruntála, która jest 

Partnerem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie „Technika bez 

granic”. W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy również współpracę z Miastem Bruntál, czego 

efektem jest wspólne aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Już wiadomo, że aplikowanie okazało się skuteczne i w latach 2020-2023 będziemy realizować 

projekt „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”, który przewiduje współpracę nie tylko 

Powiatu Prudnickiego z Miastem Bruntal. Partnerami są również wspomniane wyżej szkoły: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz Średnia przemysłowa 

szkoła z Bruntála. Ponadto w realizację projektu włączy się również Gmina Prudnik. Decyzją 

Komitetu Monitorującego projekt  „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” otrzymał 

dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1,5 mln Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Ponadto w dalszym ciągu utrzymywane są także dobre kontakty z Rejonem 

Nadwirniańskim na Ukrainie czy z norweską gminą Frøya. Powiat Prudnicki w 2019 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 – etap II”, rozpoczęcie projektu 

„Poprawa płynności ruchu w subregionie południowych poprzez budowę i przebudowę 

kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” oraz projektów 

„Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie pieczy zastępczej” – edycja II oraz III, dofinansowanych 

ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014 – 2020. Kolejnym przykładem są 2 projekty dotyczące ochrony tzw. 

bioróżnorodności o następujących tytułach: „Ochrona różnorodności biologicznej                                    

w Subregionie Południowym na terenie powiatów Głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” 

oraz „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu 

Prudnickiego”. 

Powiat współpracuje z samorządami w różnych formach, w tym w postaci 

zinstytucjonalizowanej. Jesteśmy między innymi członkiem Związku Powiatów Polskich, 

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 czy 

Festiwalu Jazzowego oraz niezliczonych konkursów i recitali. 
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Cały czas zabiega się ponadto o pozyskanie nowych partnerów, aby poszerzyć 

funkcjonującą współpracę o nowe obszary. 

 

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 polsko- czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju 

Pogranicza Polsko- Czeskiego 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.  Współpraca transgraniczna 

w dalszym ciągu jest mocną stroną Powiatu Prudnickiego, który zajmuje pozycję lidera wśród 

beneficjentów Funduszu Mikroprojektów INTERREG V A, realizując rekordową ilość 

inicjatyw. Wśród beneficjentów z terenu całego pogranicza polsko-czeskiego Powiat Prudnicki 

jest zdecydowanym liderem w ilości złożonych projektów w ramach programów współpracy 

transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Warto zauważyć, że w 2019 roku 

rozpoczęliśmy realizację dwóch dużych projektów w ramach programu INTERREG V-A.  

Są to projektu „Technika bez granic” oraz „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - 

stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”.  

 

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 projektu było wytworzenie 

mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania  

i rozwiązywania  problemów  na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmował 
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opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej                               

i 3 strategii sektorowych, czyli: 

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. 

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 aplikowanie 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 co roku składane są kolejne wspólne 

projekty w ramach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

naborów wniosków. Najnowsze przykłady to projekty: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II”, „Poprawa płynności 

ruchu w subregionie południowych poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg 

prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa”, „Ochrona różnorodności  

biologicznej  w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego                         

i prudnickiego” oraz „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy 

Prudnik, Powiatu Prudnickiego”. 

 

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓPRACY POWIATU PRUDNICKIEGO                                         

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI                

W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO                           

I O WOLONTARIACIE ZA 2019ROK 

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 265/750/2018 z dnia 25 października 2018 r. ogłosił otwarty 

konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2019.  Wpłynęło 6 ofert, 

cztery oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały dopuszczone do oceny 

merytorycznej. Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja Konkursowa zarekomendowała 

wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222,                

31-153 Kraków. Zarząd Powiatu przyjął i zatwierdził propozycję Komisji Konkursowej. 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 
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1. 
Stowarzyszenie Wsparcia 

Obywatelskiego 

„Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego a 

także edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Prudnickiego  

w roku 2019” 

64 020,00 zł 0 zł 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. umowa ze Stowarzyszeniem Wsparcia Obywatelskiego została 

wypowiedziana. Punkty prowadzone były od tej pory przez adwokatów oraz radców prawnych 

wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Opolu. Łącznie na prowadzenie punktów Powiat Prudnicki przekazał środki 

finansowe w kwocie 97.289,76 zł. 

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 11/38/19 z dnia 11 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) turystyki i krajoznawstwa, 

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138), 

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 12 wniosków. Komisja Konkursowa 

dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała złożone oferty. Decyzją Zarządu 

Powiatu wsparcie otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 

w zadaniu  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

1. 
Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego – Zarząd 

Powiatowy w P-K 

„Kultywowanie historii  

i tradycji żołnierzy Wojska 

Polskiego w Powiecie Prudnickim” 

1.525 zł 1.525 zł 

2. Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Łącznik 
„Jarmark Bożonarodzeniowy  

w Łączniku 2019” 

4.100 zł 4.100 zł 

3. Ochotnicza Straż Pożarna  

w Chrzelicach „Quizollo – bawi, uczy, integruje” 
4.000 zł 4.000 zł 

4. 
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Płaskowyż 

Dobrej Ziemi” 

„O kobietach, które nigdy nie mają 

czasu” 

3.000 zł 3.000 zł 
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w zadaniu  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

 

1. 

Stowarzyszenie Sportowe 

„Akademia Piłkarska 

Biała” 

„Organizacja zajęć 

sportowych dla dzieci oraz 

Bialski Turniej Piłki 

Nożnej” 

 

3.000 zł 

 

3.000 zł 

 

2. 
Ludowy Klub Sportowy 

„Rolnik” Biedrzychowice 

„Rozwój piłki nożnej kobiet 

i dziewcząt poprzez 

szkolenie i udział w 

rozgrywkach” 

 

12.000 zł 

 

12.000 zł 

 

w zadaniu  - Turystyka i krajoznawstwo 

 

Lp. 

 

       Wnioskodawca 

 

Nazwa 

zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

 

1. Bialska Orkiestra Dęta    „Kajakiem przez 

opolskie” 

 

    1.000 zł 

 

    1.000 zł 

 

    2. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze – Oddział 

Sudetów Wschodnich 

  „II Rowerowa 

jazda na orientację 

– 24.08.2019 r.” 

 

2.000 zł 

 

1.811,06 zł 

  

3. 
   Ochotnicza Straż    Pożarna  

   w Chrzelicach   „Poznaj swój kraj” 
1.000 zł 1.000 zł 

 

w zadaniu – ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

 

1. 

Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

„Mieszkańcy powiatu 

prudnickiego oddają 

honorowo krew” 

 

2.100 zł 

 

2.100 zł 

 

w zadaniu – Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

 

1. 
Bialska Orkiestra 

Dęta 
„Wakacje z muzyką” 

 

2.800 zł 

 

0 zł 

 

w zadaniu – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 
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1. 
Związek Żołnierzy 

Wojska Polskiego– 

Zarząd Powiatowy  

w Prudniku 

„Wspieranie wyjazdów 

turystycznych oraz aktywnego 

spędzania wolnego czasu” 

 

1.000 zł 

 

0 zł 

Ponadto, w ubiegłym roku, Zarząd Powiatu pięciokrotnie zlecał organizacjom realizację 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego 

konkursu. Były to następujące zadania: 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wartość 

rozliczonej 

dotacji 

 

 

1. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

– Oddział Sudetów 

Wschodnich 

„40 Jubileuszowy Rajd 

Maluchów” 

 

3.375 zł 

 

3.375 zł 

 

2. 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

– Oddział Sudetów 

Wschodnich 

„Prudnicki Maraton Pieszy”  

1.000 zł 

 

1.000 zł 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w 

Prudniku 

"VIII PRUDNICKI RAJD 

STARUCHÓW - RAJD 

SENIORÓW" 

1.000 zł 995,05 zł 

4. Prudnicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
„Aktywizacja intelektualna i 

społeczna osób  

w wieku emerytalnym”  

3.000 zł 3.000 zł 

5. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

– Oddział Sudetów 

Wschodnich 

„65-lecie Oddziału PTTK Sudetów 

Wschodnich w Prudniku – 

monografia” 

3.000 zł 0 zł 

 

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. 
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PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019 

Rolą programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Program jest adresowany do 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, których obowiązkiem jest 

realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

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. Założeniem Programu było stymulowanie podejmowania przez samorządy 

terytorialne odpowiednich szczebli działań, które będą służyły wspieraniu rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 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 na rok 2019 otrzymał 82.348,72 zł, 

natomiast wkład własny wynosił 64.022,82 zł. Dofinansował zatrudnienie 4 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, objęto 53 rodzin zastępczych wsparciem koordynatora, którzy swą 

opieką otoczyli 93 dzieci. 

 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

Program kierowany jest do opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa – 

wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego, podniesienia swoich umiejętności i wiedzy  

w zakresie opieki na tym osobami, a także w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy  

w sprawowaniu opieki. Środki uzyskane w ramach programu to 6.908,40 zł, natomiast wkład 

własny wynosił 1.710,00 zł. Czas obowiązywania programu  – 02.07.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 

OD PRZEMOCY DO MOCY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przy udziale Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej realizowało projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemoc w Rodzinie”. Osoby zmagające się z zjawiskiem przemocy w swoim domu były objęte 

kompleksowym wsparciem mającym na celu przerwanie cyklu przemocy. Kompleksowość 
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tego wsparcia polegała na objęciu nim każdego członka rodziny uczestniczącego w zjawisku 

przemocy oraz wielostronność tych działań. Były nimi miedzy innymi pomoc psychologiczna 

dla dzieci doświadczających przemocy domowej, turnus socjoterapeutyczny dla dzieci 

świadków przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna i położnicza dla rodziców 

spodziewających się dziecka i młodych rodziców, Telefon Zaufania, grupa wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, grupa terapeutyczna dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, poradnictwo socjalne, poradnictwo prawne, poradnictwo rodzinne, 

poradnictwo uzależnień, trening interpersonalny i intrapsychiczny, trening pozytywnego 

autowizerunku. Środki uzyskane w ramach programu to 89.550,00 zł, natomiast wkład własny 

wynosił 62.500,00 zł. Czas obowiązywania programu – 13.05.2019 r. – 31.12.2019 r. 

  

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY  

W RODZINIE  

PCPR przy udziale Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  realizowało program 

skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie skazanych prawomocnym wyrokiem 

sądowym za przestępstwa z art. 207 k.k., jak również do osób wskazanych przez kuratorów 

sądowych i innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

(Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja itp.). Środki uzyskane w ramach programu to 36.239,80 

zł. Czas obowiązywania programu – 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY 

Program polegał na prowadzeniu oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie w celu zmiany wzorców zachowań. Odbiorcami programu 

były osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez 

podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy 

zespoły interdyscyplinarne. Program realizowany od kwietnia 2019 r. do końca grudnia                 

2020 r. Realizowany był w otwartych rotacyjnych cyklach obejmujących 60 godzin, na które 

składały się sesje indywidualne i grupowe. Zadanie finansowane ze środków Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, środki uzyskane w ramach programu to 9.500,00 zł.  

 

PROGRAM DOBRY START 

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. Rodziny otrzymywały świadczenie bez 
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względu na dochód PCPR w Prudniku  wypłaciło 30.300,00zł na realizację wsparcia i objęto 

wsparciem 101 dzieci. Program ten realizowany był od dnia 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r.  

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Dodatek wychowawczy 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. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko. Jest on udzielany na wniosek rodziny 

zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej. W 2019r. wsparciem objęto 124 dzieci, wypłacono 

744.751,14zł na realizację programu. 

 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2018-2020 

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. 

Program skierowany do osób i rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinne Domy 

Dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin pomocowych, rodzin 

biologicznych, 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. Współpracowano z Przychodnią Lekarską Optima Medycyna, która                            

w ramach programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem  „Opolskie dla rodziny” zapewniała 

bezpłatny dostęp do szeregu specjalistycznych usług adresowanych dla mam i dzieci do 2 roku 

życia. W ramach współpracy z Prudnickim Centrum Medycznym w Prudniku oferowało 

specjalistyczne wsparcie dla przyszłych i obecnych rodziców oraz osób planujących założenie 

rodziny. W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku zainteresowane osoby 

mogły korzystać ze wsparcia psychologa, terapeuty ds. uzależnień, porad prawnika i położnej. 

Ponadto informowano o możliwości skorzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy 

Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz zasadach przyznania takiej formy poradnictwa. 
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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 

pod opiekę rodzica biologicznego.  

 

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. W ramach dofinansowań z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało 540 osób na łączną kwotę 

569.400,00zł. Realizowano program „Aktywny Samorząd”, dzięki któremu udzielano 

dofinansowania do: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (18.499zł); 

uzyskania prawa jazdy kat. B (1 osoba – 1.252,00 zł.); pomocy w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub oprogramowania (3 osoby-16.239.69zł), pomocy w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (1 osoba-9.900zł), utrzymania sprawności technicznej 

wózka (4osoby-9185,00zł), pomocy w zakupie protez (3 osoby-45.719,00zł), zakupu skutera 

inwalidzkiego (1 osoba-5.000zł) pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dla 4 wnioskodawców – 3.700,00 zł), pomocy                                    

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (17 osób-41.936,96zł). 

 

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA 

LATA 2017-2027 

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 2019 r. tworzono 

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 866 osób, 

poradnictwa prawnego 127 osób, z poradnictwa rodzinnego skorzystało 713 osób,                                   

z poradnictwa uzależnień – 84 osoby. Prowadzono także telefon zaufania, z którego skorzystało 
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57 osób. Ponadto udzielano poradnictwa dla osób w kryzysie (kryzysy osobiste, próby 

samobójcze) – 534 osoby, poradnictwo socjalne – 32 osoby, pomocy socjalnej udzielono 449 

razy, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie – 328 osób.  

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  

W RODZINIE 

Najwięcej możliwości pomocy miały osoby z terenów Miasta Prudnik i okolic, gdyż 

funkcjonują tam placówki takie jak: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz punkty 

konsultacyjne prowadzone przez  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 w wysokości 3.000zł. 

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 2019 R. 

Program realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Dom Dziecka w Głogówku, Prudnickie Centrum Medyczne 

S.A. w Prudniku oraz 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 25 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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SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRUDNIKU ZE 

SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZADKU  

I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO POWIATU PRUDNICKIEGO 

W Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku wszczętych zostało 925 postępowań 

przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono 1022 przestępstw. Wskaźnik dynamiki 

wszczętych dochodzeń wyniósł 86,69%, natomiast wskaźnik stwierdzonych przestępstw 

wyniósł 90,60%. Wykryto 890 przestępstw, co daje 86,74 % 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, 1147 dotyczyło tzw. domowych, najczęściej związanych z przemocą wobec 

członków rodziny. Na terenach miejskich wdrożono 42 procedury „niebieskiej karty, natomiast 

wiejskich 23. Popularnym sposobem komunikowania się z Policją jest Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, w 2019 roku na terenie powiatu prudnickiego odnotowano takich zgłoszeń 

blisko 468. W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w 2019 r. przebywało łącznie 207 osób, 

w tym do wytrzeźwienia 111 osób, w związku z popełnieniem przestępstwa- 58 osób, 

doprowadzenia do Aresztu Śledczego, Prokuratury bądź Sądu – 38 osób. Na terenie powiatu 

prudnickiego w 2019 r. zabezpieczone zostały łącznie 22 masowe imprezy. Odnotowano                    

29 wypadków drogowych, w których obrażeń ciała doznało 30 osób.  

 

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W PRUDNIKU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU 

PRUDNICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu prudnickiego brały udział w 780 

zdarzeniach, z czego 272 to pożary, 466 to miejscowe zagrożenia oraz 42 to alarmy fałszywe.  

W roku 2019 odnotowano nieznaczny wzrost liczby pożarów w stosunku do roku poprzedniego 

(o 32) oraz wzrost alarmów fałszywych. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu 

prudnickiego przygotowane są do standardowych działań ratowniczo – gaśniczych.                               

W przypadku zaistnienia potrzeby wykonywania działań ratowniczych specjalistycznych 

zachodzi potrzeba dysponowania sił i środków z grup specjalistycznych spoza powiatu 

prudnickiego poprzez stanowisko kierowania szczebla wojewódzkiego. Zagrożenia na terenie 

powiatu prudnickiego mogą pochodzić również od przewozu różnych materiałów przez 

przejście Graniczne Trzebina – Bartultovice oraz ze wzmożonego ruchu turystów przez teren 

powiatu w sezonie letnim oraz zimowym. W ramach propagowania bezpiecznych zachowań 

dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów oraz funkcjonujących kampanii społecznych strażacy 
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prowadzili pokazy pracy strażaka, prezentacji i omówienia działania i zasad użycia sprzętu 

pożarniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych. 

 

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  

W PRUDNIKU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE 

PRUDNICKIM ZA 2019 r. 

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 841 obiektów. W zakresie działalności 

kontrolno - represyjnej w 2019 r. przeprowadzono ogółem 1223 kontroli. Wydano 222 decyzje 

administracyjne oraz 14 postanowień, nałożono 8 mandatów na łączną kwotę 2450 zł. Pobrano 

392 próbki do badań w zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu, jakości wody oraz 

prowadzonego nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych. Przeprowadzono 235 badań  

i 817 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. Przyjęto 2249 próbek do 

badań, były to m.in. próbki do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, 

biologiczne testy kontroli procesów sterylizacji, próbki wody. 
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SYTUACJA FINANSOWA 

 
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2019 r. uchwalono w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą  

Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone                                       

i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 62.218.606zł., w tym: 

- dochody bieżące 54.148.165zł. 

- dochody majątkowe 8.070.441zł.  

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 

6.607.165zł.  

Plan wydatków uchwalono na kwotę 62.341.417zł., w tym: 

- wydatki bieżące 51.032.664zł. 

- wydatki majątkowe 11.308.753zł. 

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 5.680.906zł.  

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 5.803.717zł., w tym: na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 3.798.073zł. 

 

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet przedstawiał się następująco: 

- plan dochodów 61.314.906,92zł., w tym: bieżące 55.521.289,92zł., majątkowe 5.793.617zł.;                             

- plan wydatków  63.338.962,92zł., w tym: bieżące 54.986.999,12zł., majątkowe 8.351.963,80zł.;   

- plan przychodów  5.673.181zł.;   

- plan rozchodów 3.649.125zł.,  w tym: 

     a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 1.354.181zł. 

     b/ - pozostałe kredyty plan 1.294.944zł.  

     c/ - wykup obligacji plan 1.000.000zł. 

 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

po zmianach wynosił 7.801.754,49zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów                   

w kwocie 7.760.554,40zł. (99,5% planu) i wydatków w kwocie 7.760.554,40zł. (99,5% planu). 

W ciągu roku nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

o kwotę 1.194.589,49zł.  

Plan przychodów został wykonany następująco: 

Wprowadzono do planu wolne środki obrotowe za 2018 r. w kwocie 1.730.001zł., natomiast 

plan kredytów i pożyczek wynosił 3.943.180zł., w tym dotyczące projektów z Unii 

Europejskiej - plan 2.324.831zł., pozostała kwota 1.618.349zł. dotyczy kredytów na 

inwestycje. Zaciągnięto ogółem 2.191.700zł. kredytu, tj. 55,6% planu. 
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Plan rozchodów budżetu w kwocie 3.649.125zł. – dokonano spłat w kwocie 3.649.124,96zł., 

tj. 100% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich na plan 

1.354.181zł. dokonano spłat w kwocie 1.354.181zł., tj. 100% planu. Wykup obligacji na plan 

1.000.000zł. wykonano 100%. 

 

 

STAN FINANSÓW POWIATU PRUDNICKIEGO 

 

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2019 r. 

 

                                                                                   Plan                     Wykonanie          % wykonania 

                  po zmianach                                            planu    

              

   Dochody własne                                 26.815.358,45       24.572.434,65               91,6 

   Dochody ogółem                                            61.314.906,92        58.948.886,77              96,1 

          Udział %                                                                  43,7%                   41,7% 

 

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 91,6%. 

Ogółem plan dochodów wykonano w 96,1%. 

Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

zostały wykonane w kwocie 1.544.779,20zł., co stanowi 63,8% planu. 

Plan dochodów majątkowych wynosił 5.793.617zł. i został wykonany w kwocie 

4.455.096,73zł., co stanowi 76,9% planu.  

 

Dynamika wykonania planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach: 

 

                                                                                   2017                     2018                     2019 

- wpływy z podatku dochodowego                                       

  od osób fizycznych                                           8.125.080,00         9.351.060,00       10.034.494,00                                                               

- wpływy z podatku dochodowego  

  od osób prawnych                                               186.806,61            188.596,17           157.440,53                   
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2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2019 r. 

                                                                                   Plan                     Wykonanie         % wykonania 

                  po zmianach                                            planu  

                

   Wydatki majątkowe                   8.351.963,80            5.477.295,41              65,6 

   Wydatki ogółem                                           63.338.962,92          58.123.438,82              91,8 

          Udział %                                                                 13,2%                     9,4% 

 

 

3. Nadwyżka operacyjna. 

      Dynamika nadwyżki operacyjnej: 

                                                                                   2017                     2018                     2019 

Dochody bieżące                            50.565.530,85        53.574.080,11      54.493.790,04 

Wydatki bieżące                                           47.983.990,76        50.110.290,91       52.646.143,41       

          Nadwyżka                                                   2.581.540,09          3.463.789,20         1.847.646,63 

 

 
 
4. Wskaźnik samodzielności finansowej. 

 
                                                                                   2017                        2018                     2019 

Dochody własne                            20.069.734,31        27.960.585,11      24.572.434,65 

Wydatki budżetu                                           57.418.573,62        63.184.998,66      58.123.438,82  

          Wskaźnik                                                            35,0%                      44,3%                    42,3%  

 

 
Wskaźnik informuje w jakim stopniu dochody własne, obrazujące lokalny potencjał społeczno-

gospodarczy, 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. 

 

                                                                                   2017                        2018                       2019 

Zobowiązania według tytułów dłużnych        22.954.359,28        22.475.582,32         20.350.657,36 

Dochody ogółem                                           54.765.182,46        64.230.309,54         58.948.886,77    

          Wskaźnik                                                                41,9%                     35,0%                   34,5% 
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6. Wskaźnik relacji długu do dochodów ogółem (bez zobowiązań na projekty unijne) 

                                                                                   2017                        2018                       2019 

Zobowiązania według tytułów dłużnych        18.242.584,28        19.114.878,32       17.582.434,36 

Dochody ogółem                                           54.765.182,46        64.230.309,54       58.948.886,77 

          Wskaźnik                                                                33,3%                     29,8%                   29,8% 

 

 

 

WYNIK BUDŻETU za 2019 rok: 

  

DOCHODY                                     plan      61.314.906,92         wykonanie          58.948.886,77   

w tym: bieżące                                               55.521.289,92                                     54.493.790,04 

          majątkowe                                              5.793.617,00                                      4.455.096,73 

WYDATKI                                      plan      63.338.962,92         wykonanie         58.123.438,82 

w tym: bieżące                                               54.986.999,12                                      52.646.143,41 

          majątkowe                                             8.351.963,80                                        5.477.295,41 

DEFICYT/ NADWYŻKA                 plan     - 2.024.056,00         wykonanie           +825.447,95 

PRZYCHODY                                   plan       5.673.181,00         wykonanie           3.921.701,27    

ROZCHODY                                      plan       3.649.125,00         wykonanie           3.649.124,96 

WYNIK BUDŻETU                                                -0-                                              +1.098.024,26 

                                                                       
     
 

 
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PRUDNICKIEGO 
 

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 

 

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2019 r. na poziomie 22.102.138zł. 

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2019 r. wyniósł  20.350.657,36zł., w tym z 

tytułu: 

      - zaciągniętych kredytów i pożyczek 16.085.657,36zł., z tego na realizację projektów  

realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej  2.768.223zł.; 

       - emisji obligacji  1.800.000zł.; 

       - umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNA S.A. 2.465.000zl. (umowa 

długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.). 

Zapłacono 454.026,88zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji 

komunalnych co stanowi 99,8% planu. 
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Analiza graficzna długu w WPF 
 

 
 
 
 

 
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 
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WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PRUDNICKIEGO                                                                    

          

                   DOCHODY I WYDATKI  za  2019 r. 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie 

              DOCHODY  w zł.  
% 

            WYDATKI  w zł.  
% Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.060,00 1.072,47 52,1 2.060,00 1.072,47 52,1 

020 Leśnictwo 36.000,00 35.444,15 98,5 50.420,00 49.499,11 98,2 

600 Transport i łączność 4.568.271,00 3.500.118,32 76,6 5.665.271,00 4.550.019,17 80,3 

630 Turystyka - - - 160.983,00 5.740,06 3,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.011.565,97 739.887,89 73,1 226.342,61 225.844,95 99,8 

710 Działalność usługowa 896.970,72 891.263,80 99,4 785.286,72 781.055,81 99,5 

750 Administracja publiczna 1.771.735,13 1.649.909,92 93,1 8.719.223,13 8.052.615,58 92,4 

752 Obrona narodowa 56.200,00 53.174,02 94,6 60.000,00 53.174,02 88,6 

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

4.844.273,00 4.753.363,50 98,1 4.890.395,00 4.870.859,90 99,6 

755 Wymiar sprawiedliwości 132.000,00 109.169,76 82,7 132.000,00 109.169,76 82,7 

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

 
 

10.140.561,00 

 
 

10.191.934,53 
 

 
 

100,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

757 Obsługa długu publicznego - - - 455.000,00 454.026,88 99,8 

758 Różne rozliczenia 24.035.166,64 24.035.166,64 100,0 85.000,00 - - 

801 Oświata i wychowanie 1.372.308,99 1.204.469,46 87,8 21.613.281,99 19.562.995,45 90,5 

851 Ochrona zdrowia 1.147.758,00 1.101.630,04 96,0 1.732.016,00 1.721.703,07 99,4 

852 Pomoc społeczna 7.599.383,80 7.353.433,82 96,8 9.496.091,80 8.591.766,70 90,5 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

624.881,67 625.242,94 100,1 2.101.721,67 2.083.921,71 99,2 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

72.395,00 56.885,86 78,6 1.841.318,00 1.807.099,86 98,1 

855 Rodzina 2.564.114,00 2.517.543,92 98,2 4.873.139,00 4.798.976,11 98,5 

900 Gospodarka komunalna 
 i ochrona środowiska 

65.000,00 65.781,71 101,2 80.880,00 80.526,65 99,6 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

176.082,00 - - 93.097,00 81.799,49 87,9 

926 Kultura fizyczna  198.180,00 63.394,02 32,0 275.436,00 241.572,07 87,7 

  
RAZEM (dochody / wydatki) 

 
61.314.906,92 

 
58.948.886,77 

 
96,1 

 
63.338.962,92 

 
58.123.438,82 

 
91,8 

    

 Przychody 5.673.181,00 3.921.701,27 69,1 x x x 

 Rozchody x x x 3.649.125,00 3.649.124,96 100,0 

                OGÓŁEM 66.988.087,92 62.870.588,04 93,9 66.988.087,92 61.772.563,78 92,2 
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WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PRUDNICKIEGO za 2019 r. 

 
 

Dz.   

 
Rozdział 

 
Treść 

 
           Plan  

 

Plan po 
zmianach  

 

 
Wykonanie  

           

% 
   6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

600  Transport i łączność 9.096.534,00 4.217.271,00 3.137.195,17 74,4 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.096.534,00 4.207.271,00 3.127.195,17 74,3 

  - Poprawa płynności ruchu w subregionie 
południowym poprzez budowę i przebudowę 
kluczowych dróg prowadzących do stref 
inwestycyjnych i granicy państwa /Trzebina-
Krzyżkowice - granica państwa/ 

9.096.534,00 
 
 
 

 

40.000,00 
 
 
 

 

2.952,00 
 
 
 

 

7,4 
 
 
 

 

  - Przebudowa drogi Biała-Sowin na odcinku km 
0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w 
Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 
5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 4.167.271,00                   3.124.243,17 75,0 

 60095 Pozostała działalność  10.000,00 10.000,00 100,0 

  -Udziały w PKS Głubczyce - 10.000,00 10.000,00 100,0 

630  Działalność usługowa - 112.625,00 - - 

 63095 Pozostała działalność - 112.625,00 - - 

  - Śladami legend sportu - 112.625,00 - - 

710  Działalność usługowa 10.076,00 42.092,00 41.790,97 99,3 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.076,00 42.092,00 41.790,97 99,3 

  - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych województwa opolskiego 

10.076,00 42.092,00 41.790,97 99,3 

750  Administracja publiczna 840.000,00 284.000,00 19.680,00 6,9 

 75020 Starostwa powiatowe 840.000,00 284.000,00 19.680,00 6,9 

  - Przebudowa budynku mieszkalnego na 
budynek zamieszkania zbiorowego placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 

400.000,00 250.000,00 19.680,00 7,9 

  - Zakup budynku z przeznaczeniem na dom 
dziecka 

400.000,00 - - - 

  - Zakup sprzętu komputerowego 40.000,00 34.000,00 - - 

752  Obrona narodowa - 11.000,00 10.590,30 96,3 

 75295 Pozostała działalność - 11.000,00 10.590,30 96,3 

  - Zakup sprzętu informatycznego /zadanie 
zlecone/ 

- 11.000,00 10.590,30 96,3 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

- 47.817,80 47.817,80 100,0 

 75495 Pozostała działalność - 47.817,80 47.817,80 100,0 

  - Razem do bezpieczeństwa Etap IV - 47.817,80 47.817,80 100,0 

801  Oświata i wychowanie 570.000,00 2.284.832,00 925.012,66 40,5 

 80195 Pozostała działalność 570.000,00 2.284.832,00 925.012,66 40,5 

  - Wsparcie kształcenia zawodowego  
w kluczowych dla regionu branżach UE  

- 386.865,00 288.487,04 74,6 
 

  - Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z 
zasilaniem, instalacji IT oraz rozbudowa  
i przebudowa instalacji systemu alarmu 
pożarowego (SAP) w budynku ZSR 

570.000,00 585.590,00 585.589,20 100 

  - Termomodernizacja sali sportowej CKZiU w 
Prudniku  

- 40.000,00 18.819,00 47,1 

  - Technika bez granic - 1.269.377,00 29.522,12 2,3 

  - Ochrona bioróżnorodności w Subregionie - 3.000,00 2.595,30 86,5 

851  Ochrona zdrowia 667.500,00 667.500,00 658.877,49 98,7 

 85111 Szpitale ogólne 667.500,00 667.500,00 658.877,49 98,7 

  - Wykup akcji Optima 667.500,00 667.500,00 658.877,49 98,7 

852  Pomoc społeczna - 684.826,00 636.331,02 92,9 

 85202 Domy pomocy społecznej - 684.826,00 636.331,02 92,9 

  -Przebudowa i rozbudowa budynku ORiOP  
w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego 

- 369.214,00 
 
 

368.820,30 - 

  - Zakup okapu - 17.000,00 16.812,87 98,9 

  - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku 
w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu 
osobowego w celu likwidacji barier 
architektonicznych- etap I 

- 258.612,00 250.697,85 96,9 
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  - Przebudowa budynku ORiOP w Racł.Śl. w 
zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
pożarowego i ewakuacji mieszkańców poprzez 
rozbudowę i przebudowę sygnalizacji pożarowej 
(SAP, SSP- etap I) 

- 40.000,00 - - 

926  Kultura fizyczna 124.643,00 - - - 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 124.643,00 - - - 

  - Osa 2019 (Otwarta strefa aktywności) 124.643,00 - - - 

                                                           
Ogółem  

 
11.308.753,00 

 

 
8.351.963,80 

 
5.477.295,41 

 
65,6 
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OCHRONA ZDROWIA 

PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W PRUDNIKU 

Kapitał zakładowy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 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 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”. 

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się:  

- po stronie aktywów i pasywów kwotą 18 858 352,63 zł.; 

 - po stronie zysków i strat kwotą zysku netto w wysokości 435 951,42 zł.,  

Zobowiązania długoterminowe zamknęły się w kwocie 0 zł oraz krótkoterminowe w kwocie  

3 379 581,94 zł w tym z tyt. dostaw i usług 1 949 038,75 zł (na 31.12.2018 r. kwota wynosiła 

3 666 497,93 zł w tym z tut. Dostaw i usług 1 790 283,61zł). 

 

     Przebudowa bloku operacyjnego i wykonanie centralnej sterylizatorni oraz zakup 

wyposażenia centralnej sterylizatorni to najistotniejsza inwestycja realizowana w PCM S.A od 

marca 2018 roku. Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia wynosi brutto 3 473 386,37zł, 

do końca roku 2019 zafakturowana wartość robót wynosiła 1 816 154,86 zł czyli 52,3% 

umowy. Generalny wykonawca, firma Rymar, zakończyła przebudowę pomieszczeń 

przeznaczonych dla  personelu bloku, sali wybudzeń oraz nowej sali operacyjnej, jednej                                   

z dwóch zaplanowanych do realizacji. Sala wybudzeń została doposażona w nowe dwa łózka, 

regulowane elektrycznie oraz ssak medyczny o łącznej wartości 18.000 zł (urządzenia te zostały 

zakupione przez Gminę Lubrza)   
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Blok operacyjny- nowa sala operacyjna 

 

Blok operacyjny- sala wybudzeń 

W dniu 23 grudnia 2019r. zakończona została dostawa sprzętu na potrzeby centralnej 

sterylizatorni  (dwa sterylizatory i trzy myjnie) na łączną kwotę 505 428,00 zł. Oddanie do 

użytku tej części inwestycji będzie możliwe po zamontowaniu windy towarowej do transportu 

narzędzi chirurgicznych (planowany termin zakończenia tych prac: kwiecień 2020). 
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Centralna sterylizatornia, sterylizatory Cisa   Centralna sterylizatornia- myjki Smeg  

 

Kolejnym niezwykle ważnym działaniem dla bezpieczeństwa funkcjonowania szpitala był 

zakup i dostawa ambulansu medycznego typu „C” wraz z wyposażeniem. Dzięki dotacji 

uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia (umowa została zawarta w sierpniu 2019 r.), w listopadzie 

sfinalizowano zakup nowego ambulansu typu C, Mercedes Sprinter. Wartość inwestycji: 

431.965,05 zł, dofinasowanie z MZ: 400.00,00zł 

 

 

Ambulans medyczny typu C- Mercedes Sprinter 
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ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ  

Sytuacja finansowa: 

-          Przychody   -                      8 183 682,66 zł  

-          Koszty         -                      7 762 785,66 zł        

-          Zysk   -                                  181 095,35 zł                      

-          Zobowiązania:                977 972,50 zł + 984 789,00 zł zobowiązania na rezerwy na 

świadczenia pracownicze, zobowiązań wymagalnych nie posiada.     

-    Należności ogółem: 747 931,03 zł, (należności wymagalne 570,00 zł)         

   

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019 wykonano w całości. Szczegółowa 

realizacja kontraktu: 

 - ryczałt PSZ  na leczenie szpitalne wynosił  7 154 859,00 zł., wartość zrealizowana wyniosła 

7  757 543,80 zł co stanowi  108,42 %; 

- ryczałt na leczenie w Poradni Kardiologicznej wynosił 105 162,00 zł., wartość zrealizowana 

wyniosła 97 240,32 zł co stanowi 92,47 %; 

 - dodatkowo NFZ przekazał  807 361,15 zł  środków  na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek 

i ratownika medycznego. 

Szpital gwarantuje odpowiedni, wysoki poziom usług. Gwarantem tego jest fakt, iż od 2000 r. 

Szpital uzyskał akredytację w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.                         

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 2019 r. 

podczas audytu certyfikat został ponownie przyznany na kolejne 3 lata. 

       ZOZ w Białej zajął również 8 miejsce w Rankingu Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital 

2019 wśród placówek niezabiegowych.  

 

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 – wykonujemy badania endoskopowe 

(gastroskopie, kolonoskopie) zabiegi inwazyjne ( nakłucia cienkoigłowe, drenaże przezskórne 

zmian patologicznych i inne), 4 zmonitorowane łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego 

i 2 intensywnej opieki medycznej.  
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 Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.: 

 

 

meble w dyżurce oddziału wewnętrznego   meble na dyżurce oddz. Kardiologii  

Nazwa środka trwałego Wartość  Źródło 

finansowania  

Aparat do Tilt-testu 126 100,80 Środki własne  

Ucyfrowienie aparatu RTG 128 000,00 

Lampa Bioptron 10 535,00 

Głowica przezprzełykowa 199 999 ,99 

Respirator 15 780,36 

Holter EKG 2 szt 19 362,24 

Komputer 3 649,98 

Traktorek 11 998,99 

Klimatyzatory – 3 szt  + urządzenie 

chłodnicze 

17 293,17 

Rektoskop 7 300,00 

Elastografia do systemu Hitachi Aloka 69 000,00 

Aparat do PHmetrii i impedancji 38 346,00 

Parawany przejezdne – 2 szt 9 581,17 

Meble do dyżurek pielęgniarskich i 

kuchenki 

23 997,30 

Stoły do sali konferencyjnej 6 019,62 

System wysiłkowy 60 378,75 

E-usługi w ochronie zdrowia 112 464,43 

31 839,17  

Środki z UE 

Środki własne 

Razem 891 646,97 
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Rektoskop wyposażenie gabinetu zabiegowego   lampa bioptron  

 

 

aparat do ambulatoryjnego pomiaru i analizy      meble w sali wykładowej  

pH i impedancji wyposażenie gabinetu  

zabiegowego  

 

 

urządzenia chłodnicze w magazynie materiału zakaźnego   
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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. 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 2019 r. stopa bezrobocia w powiecie prudnickim na koniec grudnia wynosiła 8,9 %, co 

przekłada się na 1495 osób bezrobotnych w tym 805 kobiet. Ogółem w 2019 roku 

zarejestrowano 2 818 osób z czego 2 488 osób poprzednio pracujących. 185 osób otrzymało 

prawo do zasiłku.  

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” 

statuetką i tytułem „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019" w konkursie na najlepsze praktyki 

instytucji rynku pracy.  

 
Nagroda „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019 

 

Przystąpiono  do projektu partnerskiego z Fundacją Imago w celu realizacji programu                

p.n. „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”. Dzięki realizacji 

współpracy ponadnarodowej, wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń. Doradcy 
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zawodowi przeprowadzili 14 spotkań grupowych dla 11 uczestników projektu. Siedem osób 

podjęło aktywność zawodową.   

Od września 2019 r. PUP rozpoczął współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku. Przedstawiciele tych 

instytucji uczestniczą w grupowych informacjach zawodowych prowadzonych przez doradców 

zawodowych z PUP dla osób długotrwale bezrobotnych. Spotkania mają na celu przekazanie 

pełnej informacji na temat form wsparcia, jakie można uzyskać w wymienionych instytucjach 

i ułatwienie nawiązania kontaktu z ich pracownikami.  

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 2 959 085,79 zł dla 376 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 program finansowany z rezerwy MRPiPS na kwotę 81 000,00 zł, dla 

dłużników alimentacyjnych będących w ewidencji tut. urzędu.  

Oprócz w/w środków PUP otrzymał 1 mln zł z Funduszu Pracy na realizację programów 

pomocy osobom bezrobotnym i wsparcie lokalnych pracodawców, 177 tys. zł  na rzecz 

kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Realizacja programów przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku: 

Nazwa 
Ilość 

uczestników 
Grupa docelowa 

Okres 

realizacji 
Koszt 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie prudnickim (V)” w 

ramach Programu 

Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój  

  

147 osób 

(83K/64M) 

bezrobotnych  

Osoby młode w wieku 18-29 

lat bez pracy, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami, 

zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne spośród których 

co najmniej 60% stanowią 

osoby, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET) 

01.01.2019r.-

31.12.2019r.  

1 072 882,65 zł  

„Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym 

zwłaszcza znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy w powiecie 

prudnickim (V)”  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 

2014-2020  

Liczba 

uczestników 

projektu: 229 

osób 

(116K/113M) 

bezrobotnych  

Uczestnikami projektu są 

wyłącznie osoby od 30 roku 

życia pozostające bez pracy 

i zarejestrowane w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Prudniku jako 

osoby bezrobotne, w tym 

zwłaszcza osoby znajdujące 

się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy tj.: 

05.01.2019 r.-

31.12.2019 r.  

1 886 203,14 zł 
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  a) kobiety, 

 b) osoby z 

niepełnosprawnościami,  

c) osoby w wieku 50 lat i 

więcej,  

d) osoby długotrwale 

bezrobotne,  

e) osoby o niskich 

kwalifikacjach,  

f) osoby posiadające co 

najmniej jedno dziecko do 6 

roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko z 

niepełnosprawnościami do 

18 roku życia, g) migranci 

powrotni i imigranci.  

 

„Pomocna dłoń” – program z 

rezerwy Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

10 osób 

bezrobotnych  

Program aktywizacji 

zawodowej osób będących 

dłużnikami alimentacyjnymi 

03. 2019 r. – 

31.12.2019 r. 

81 000,00 zł 

 

Zakres działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, poza finansowaniem 

poszczególnych form aktywizacji, obejmuje także wspieranie aktywności zawodowej 

zarejestrowanych klientów, z wykorzystaniem przewidzianych przepisami prawa usług rynku 

pracy. Działania te służą uzyskaniu zatrudnienia oraz pobudzaniu aktywności w poszukiwaniu 

zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a ich realizacja przyczynia się         

w sposób znaczący do poprawy sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na 

lokalnym rynku pracy. W ramach pośrednictwa pracy tut. urząd w 2019 r. pozyskał 1287 ofert 

pracy, zorganizował 79 giełd pracy, w których uczestniczyło 460 osób bezrobotnych. Ponadto 

wydano osobom bezrobotnym 1949 skierowań do pracy. Doradcy zawodowi przeprowadzili 

524 porady indywidualne dla 477 osób bezrobotnych, 22 porady grupowe dla 174 osób 

bezrobotnych oraz 22 grupowe informacje zawodowe dla 174 osób bezrobotnych. Aktywizacja 

zawodowa - zajęcia w Zakładzie Karnym w Nysie – Oddział zewnętrzny w Prudniku-

przeprowadzono 10 spotkań z 20 osobową grupą w zakresie efektywnego funkcjonowania na 

rynku pracy, sposobami i technikami poszukiwania pracy oraz 1 spotkanie dla osób 

opuszczających Zakład Karny w ramach programu readaptacji społecznej „Ostatni krok do 

wolności. Spotkania z uczniami - doradcy zawodowi odbyli 10 spotkań z młodzieżą 

gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. Podczas zajęć uczniowie mają okazję określić swoją 

przydatność do zawodu, a także uzyskać istotne informacje związane z funkcjonowaniem na 

rynku pracy. W spotkaniach tych wzięło udział 127 uczniów. 
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Do usług świadczonych przez tut. urząd należy także organizacja szkoleń. Dlatego też urząd 

pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu 

podniesienia ich kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie 

zatrudnienia. Szkolenia organizowane są na wniosek osób bezrobotnych z zapewnieniem pracy 

lub z inicjatywy urzędu. W br. 38 osób bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniu z urzędu oraz 

35 osób w szkoleniu na wniosek osoby. 

Wykaz realizowanych przez urząd form pomocy dla osób bezrobotnych w 2019 r. 

Formy pomocy Liczba osób 

Prace interwencyjne 79 

Roboty publiczne 19 

Podjęcie działalności gospodarczej 31 

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 37 

Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 14 

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 

zasiedlenie 
11 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia 
4 

Szkolenia 73 

Staż 217 

Prace społecznie użyteczne 127 

Studia podyplomowe 6 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku realizuje zadania dotyczące zatrudniania 

cudzoziemców, które w ramach tzw. procedury uproszczonej,  pozwalają cudzoziemcom 

wykonywać pracę w Polsce  bez konieczności  uzyskania zezwolenia na pracę. W 2019 r. do 

tut. urzędu wpłynęło 979 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 43 wnioski                          

o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu 

powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych                                       

i poszukujących pracy na 254 stanowiska. Wpłynęło również 8 wniosków o wydanie 

zezwolenia na prace sezonowe. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku poprzez środki Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS) finansuje działania na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców. 

Główny cel tego instrumentu  nakierowany jest na zapobieganie utracie zatrudnienia przez 
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osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. PUP otrzymał 

kwotę 177 tys. zł., dla 31 pracodawców uzyskało dofinansowanie w wysokości 165 238,95 zł 

na kształcenie pracowników i pracodawcy. 

 Rok 2019 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 05 kwietnia 2019 r. odbyły się 

Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości, w których uczestniczyło  

52 wystawców. Wydarzenie miało na celu prezentację krajowych oraz zagranicznych ofert 

pracy, oferty edukacyjnej, ofert szkoleniowych oraz możliwość zakładania i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej.  

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, stanowią przestrzeń umożliwiającą wymianę informacji 

oraz doświadczeń z przedsiębiorcami.  

 

W wyniku działań i wsparcia finansowego PUP:  

− pracę podjęło 1439 osób;  

− pozyskano 1287 ofert pracy;  

− powstało 31 nowych podmiotów gospodarczych ( dotacje);  

− utworzono 153 miejsca pracy (refundacja kosztów utworzenia miejsc pracy, prace 

interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie dla osób +50, bon zatrudnieniowy). 
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 

Starostwo Powiatowe oraz podległe instytucje i jednostki w 2019 r. podejmowały szereg 

działań na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Realizowane przez służby i instytucje działania skupiały 

się przede wszystkim 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. 

 

W 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji 

w Prudniku brały udział w projekcie „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe 

działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”. Na 

realizację projektu przeznaczono 135 tys. zł, w tym: 

- dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości   

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-

2020” – 100 tys. zł 

- wkład własny z budżetu Powiatu Prudnickiego – 35 tys. zł. 

Partnerami w realizacji projektu są: Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Zakład Karny w Nysie Oddział 

Zewnętrzny w Prudniku, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.  

Celem projektu był wzrost bezpieczeństwa społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego 

poprzez wielopłaszczyznowe, kompleksowe działania polegające na: 

1) przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży, w tym 

przeciwdziałaniu hejtowi, mowie nienawiści, wśród młodzieży, a także na zapobieganiu 

i przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy; 

2) zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

3) tworzeniu bezpiecznych przejść dla pieszych; 

4) edukacji dla bezpieczeństwa, zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych,  

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji osób starszych – seniorów. 

Wśród najważniejszych zadań obecnie zrealizowano: 

1) montaż oświetlenia ulicznego przejścia dla ruchu drogowego; 
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2) zakup dwóch defibrylatorów wraz z szafkami dla Powiatowego Urzędu Pracy  

w Prudniku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz sprzętu  

i wyposażenia dla KPP w Prudniku (mobilnego centrum monitoringu, mobilnego 

miasteczka ruchu drogowego, oprogramowania do obróbki zdjęć i filmów, testów na 

wykrywanie narkotyków i innych substancji, elementów odblaskowych, maskotek dla 

dzieci doświadczających przemocy); 

3) szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa 

sportowego, topografii z elementami terenoznawstwa; 

4) przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole 

Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym V Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT; 

5) konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem 

„Nie patrz w ekran telefonu, gdy chcesz cały dojść do domu”; 

6) szkolenia edukacyjne w szkołach nauki jazdy oraz szkolenia profilaktyczno-edukacyjne 

dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz 

Aresztu Śledczego w Prudniku; 

7) kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy 

zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”, „Odpowiedzialny 

sprzedawca- bezpieczna młodzież bez używek”; 

8) IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych; 

9) szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. 
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IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych 

 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji                               

w Prudniku w minionym roku wzięły udział w projekcie realizowanym przez Powiat Prudnicki 

pn. „Zintensyfikowanie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt miał na celu 

wzmocnienie skuteczności współdziałania polskich oraz czeskich służb ratowniczych, a przez 

to przyczynienie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 

pogranicza, turystów, uczestników imprez masowych. Możliwości operacyjne służb 

ratowniczych zwiększyły się dzięki nowemu sprzętowi pozyskanemu w ramach projektu (m.in. 

lokalizator GPS, nawigacja do poszukiwań osób zaginionych, kamera termowizyjna, gogle 

noktowizyjne, radiotelefon przenośny, wyposażenie stanowiska kierowania), a także poprzez 

transfer wiedzy, umiejętności i doświadczeń, oraz budowę bezpośrednich relacji.  Wartość 

projektu to 23,2 tys. Euro (w tym: dofinansowanie z EFRR: 19,7 tys. Euro, dofinansowanie  

z budżetu Państwa: prawie 1,2 tys.Euro wkład własny Powiatu: ok. 2,3 tys Euro). 
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Ćwiczenia służb mundurowych akcja poszukiwawcza 

 

W roku 2019 przekazano dla KP PSP Prudnik sprzęt ratowniczy i inny poprawiający 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie powiatu: 

• zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do działań 

ratownictwa drogowego; 

• pompa zanurzeniowa; 

• motopompa pożarnicza do wody zanieczyszczonej; 

• sprzęt ochrony układu oddechowego; 

• dwa skafandry lodowo-ratownicze; 

• sprzęt i wyposażenie z zakresu ratownictwa medycznego, sprzęt łączności i pomiarowo-

wykrywczy; 

• przedmioty odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego. 

 

 

      W ramach realizowanego projektu „Razem bezpieczniej - 100 lat Policji w Polsce oraz 

Republice Czeskiej” w prudnickim Kinie Diana zorganizowano uroczyste obchody Święta 

Policji w związku z jubileuszem 100 rocznicy istnienia służb Policji w Polsce oraz Republice 

Czeskiej. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia 

współpracy pomiędzy funkcjonariuszami i przedstawicielami jst  z terenu pogranicza polsko-

czeskiego oraz wzmocnienia kontaktów interpersonalnych. Zorganizowano festyn policyjny 

na terenie Komendy Powiatowej Policji w Prudniku skierowany do mieszkańców pogranicza 

polsko-czeskiego. Funkcjonariusze z obu krajów przedstawili siły i środki (w tym sprzęt jakim 

dysponują): samochody, noktowizory, GPS-y, urządzenia do pomiaru prędkości. Spotkanie 
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było doskonałą okazją do lepszego zrozumienia się obywateli z przedstawicielami służb 

mundurowych.Całkowita wartość projektu: 5 763,15 Euro  (w tym dofinansowanie                         

z EFRR- 4 898,69 Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 288,15 Euro, wkład własny 

Powiatu Prudnickiego - 576,31 Euro. 

 

Wreczenie nadród Starosty Prudnickiego 

 

 
                                                               Festyn Policyjny 
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Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała zadania w ramach do akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”, która w głównej mierze ukierunkowana jest na ograniczenie 

ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci jako niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. W trakcie prowadzonej akcji przeprowadzane były pogadanki oraz praktyczne 

ćwiczenia w zakresie prawidłowego przechodzenia przez jezdnie. Tematyka bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym podejmowana była także w ramach akcji „Bezpieczne ferie” oraz 

„Bezpieczne wakacje”. W zakresie kontynuowania profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym prudniccy policjanci włączali się w zajęcia „Wychowania komunikacyjnego”, 

prowadzonego w szkołach, a także uczestniczyli w egzaminach na kartę rowerową.  

Kolejnym przykładem podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa realizowanych 

w ramach kampanii „Przyhamuj, życie przed Tobą” był udział policjantów w spotkaniach, 

którzy wskazywali główne przyczyny i skutki wypadków drogowych. Jako dominujące 

elementy wypadków drogowych, które zostały ustalone na podstawie statystyk policyjnych, 

policjanci wskazywali na brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków.  

We wrześniu 2019 r. funkcjonariusze KPP w Prudniku byli współorganizatorami 

Turnieju Strzelecko-Obronnego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku.  

W konkurencjach o charakterze wojskowym rywalizowało 8 drużyn z powiatu prudnickiego. 

Celem imprezy było kształtowanie właściwych postaw oraz propagowanie zawodu policjanta 

i kształtowanie patriotycznych wzorców wśród młodzieży. Jesienią br. funkcjonariusz 

przeprowadził konferencję pod nazwą „Razem przeciwko przemocy i agresji w szkole”, która 

skierowana była do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu powiatu 

prudnickiego.  

Kolejnym bardzo istotnym działaniem dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej było 

przystąpienie Komendy Powiatowej Policji w Prudniku do międzynarodowego projektu 

„Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska 2014 - 2020. Głównym celem projektu był wzrost poczucia bezpieczeństwa Seniorów 

- w szczególności mieszkańców pogranicza oraz ograniczenie liczby przestępstw popełnianych 

na osobach starszych, zwiększenie ich świadomości na temat wiedzy dotyczącej przypadków  

i metod działania oszustów oraz innych zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w codziennym 

życiu. Projekt realizowany był na terenie Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy 

Powiatowej Policji w Bruntalu. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 885,00 euro, w tym 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła                       

16 902,25 euro oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2982,75 euro.  
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      W dniu 9 czerwca 2019 r. przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego została przeprowadzona 

akcja „Bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdów”. Celem akcji był wzrost realnego 

bezpieczeństwa na drogach. Stacje kontroli pojazdów działające na terenie powiatu 

prudnickiego przeprowadziły bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdów  

w zakresie układu kierowniczego i hamulcowego oraz oświetlenia. W ramach akcji 

przeprowadzono badanie 109 pojazdów. Inicjatywa realizowana dzięki Radnemu Rady 

Powiatu Panu Antoniemu Sokołowskiemu 
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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 programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku wynosiła 247.093,76 zł, z czego 

232.124,71 zł przeznaczone zostało na realizację Modułu I i II. 

W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych w 2019 r. z różnego rodzaju dofinansowań skorzystało 540 osób na łączną 

kwotę 569.400,00 zł z przeznaczeniem na: 

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – 346.815zł (374 osoby); 

- dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych -119.531,00 zł (121 osób); 

- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

– 98.054,00 zł (30 osób); 

- dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 5.000,00 zł (skorzystało 15 osób). 

Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 r. według stanu na dzień 

31.12.2019 r. wpłynęło 809 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

osób powyżej 16 roku życia oraz 200 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

osób przed 16 rokiem życia. Zespół wydał ogólnie 1007 orzeczeń, w tym 799 orzeczeń  

o stopniu i 200 orzeczeń o niepełnosprawności. Stopień znaczny otrzymało 316 osób, stopień 

umiarkowany 376 osób i lekki stopień niepełnosprawności 107 osób. Wśród osób, które 

otrzymały orzeczenie było 423 kobiety i 376 mężczyzn, z czego tylko 200 osób pozostających 

w zatrudnieniu, a 599 to osoby bezrobotne lub w wieku przed lub poprodukcyjnym. Zespół 

wydał uprawnionym – 250 kart parkingowych. 
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Formy rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie prudnickim w 2019 r.  

Rodzaj rodziny zastępczej  Liczba rodzin  Liczba dzieci  

Spokrewniona  47 67 

Niezawodowa  34 48 

Zawodowa  2 10 

Rodzinny dom dziecka 1 8 

Razem  84 133 

   

Ilość rodzin zastępczych w poszczególnych gminach 

L.p. Gmina Ilość rodzin Ilość umieszczonych dzieci  

1 Prudnik 51 83 

2 Lubrza 10 15 

3 Biała 4 8 

4 Głogówek  19 27 

 

Typy rodzin zastępczych w poszczególnych gminach  

Gmina  Ilość rodzin zastępczych 

Spokrewniona Spokrewniona Spokrewniona Spokrewniona 

Prudnik 34 18 2 1 

Lubrza 4 5 0 0 

Biała 2 2 0 0 

Głogówek  10 8 0 0 

 

Ilość dzieci w rodzinach w poszczególnych gminach  

Gmina  Ilość rodzin zastępczych 

Spokrewniona Spokrewniona Spokrewniona Spokrewniona 

Prudnik 47 23 10 8 

Lubrza 7 6 0 0 

Biała 3 5 0 0 

Głogówek  14 10 0 0 

W 2019 r. Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Domem Dziecka w Głogówku realizowały projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – 
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II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu - 2 070 196,06 zł.                           

W 2019 r. zakończono remont oraz wyposażono mieszkanie chronione przy PCPR w Prudniku. 

Zakupiono sprzęt i wyposażenie do placówki opiekuńczo-wychowawczej, która ma powstać             

w Mochowie. Prowadzono warsztaty poznawczo-terapeutyczne dla osób usamodzielnianych                

i przebywających w pieczy zastępczej oraz warsztaty rekreacyjno- twórcze dla dzieci i ich 

opiekunów.  

 

  
Kuchnia i pokój w mieszkaniu chronionym 

 

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. 

 

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.  
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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.  

Rodzaj orzeczenia Liczba wydanych 

orzeczeń  
 

Niesłyszących słabosłyszących 6 

Niewidomych i słabowidzących 7 

Z  niepełnosprawnością ruchową w tym afazją  5 

Z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim 83 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym  

lub znacznym 

13 

Z autyzmem  w tym zespołem Aspergera  21 

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi 12 

Zagrożonych  niedostosowaniem społecznym 35 

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                   

( w stopniu głębokim) 

5 

Orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania 19 
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Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

- 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania 

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego  

1 

0 

Opinie o wczesnym wspomaganiu  6 

Działalność diagnostyczna 

Rodzaje diagnoz 2018/2019 
 

Psychologiczna 539 
 

Pedagogiczna 418 
 

Logopedyczna 250 
 

Lekarska - 
 

Związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 

5 
 

Razem 1212 
 

 

Dominującymi 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 ).  

Formy pomocy bezpośredniej dla dzieci i młodzieży Ilość dzieci objętych 

w terapii 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 

Terapia logopedyczna 29 

Terapia psychologiczna 15 

socjoterapia 8 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 9 

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 

249 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach 

oświatowych 

13 
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 Grupa wsparcia - 

Porady bez badań 100 

Porada po badaniach przesiewowych 28 

Badania przesiewowe „Słyszę” - 

Badania przesiewowe „Mówię” - 

  

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  

 W Domu Pomocy Społecznej w Prudniku znajduje się 78 miejsc dla osób w podeszłym 

wieku. Dom wyposażony jest w pokoje jedno i dwuosobowe, w znacznej części posiadające 

własne toalety i łazienki, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ostatnich latach 

trwają intensywne remonty w celu polepszenia komfortu życia podopiecznych. W 2019 r. 

pozyskano środki na 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: 

- „Seniorzy bez granic” w ramach którego odbywały się m.in. warsztaty (kulinarne                                    

i artystyczne), wycieczki krajoznawcze dla uczestników projektu obu placówek; zakupiono 

nowe urządzenia gastronomiczne (szatkownica do warzyw, patelnia nierdzewna elektryczna, 

młynek do mięsa oraz taboret gazowy). Całkowita wartość projektu po stronie polskiej to 

96 tys. zł (w tym: dofinansowanie z UE - 82,8 tys. zł; 8,3 tys. zł - wkład własny Powiatu; 4,9 

tys. - środki budżetu Państwa). 
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Warsztaty kulinarne DPS Prudnik 

 

Złożono wniosek do Euroregionu Pradziad na realizację projektu „Razem pomagamy 

seniorom”  na kwotę 23 tyś euro (w tym: dofinansowanie z UE 19,5 tys. euro, 2,3 euro. zł - 

wkład własny Powiatu; 1,2 tys. euro - środki budżetu Państwa), który uzyskał pozytywną 

akceptację. W ramach projektu odbędą się warsztaty dla mieszkańców poświęcone zdrowiu 

oraz aktywności fizycznej seniorów, szkolenie podnoszące kwalifikacje personelu oraz  zostaną 

zakupione  nowoczesne urządzenia gastronomiczne oraz wyposażenie stołówki. 

      Powiat Prudnicki wraz z Domem Pomocy Społecznej pozyskał dotację z rezerwy celowej 

budżetu państwa na kwotę 238 tyś. zł (190 501,48zł dotacja, 47.625,37zł środki Powiatu) na 

zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku w zakresie zewnętrznego szybu 

dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych – etap I”. Zadanie zostało 

zakończone w miesiącu grudniu 2019r., w ramach którego udało się wykonać: prace ziemne, 

fundamenty i pale żelbetonowe pod konstrukcję szybu, przebudowa kanalizacji deszczowej. 
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Prace przyziemne – konstrukcja windy etap I- DPS Prudnik 

 

 

Złożono wniosek o kontynuację w/w zadania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                           

o dofinansowanie ze środków PEFRON likwidacji barier architektonicznych  na kwotę 1.403,5 

tyś. zł. W ramach którego zostanie wykonana winda wraz z nadbudową obiektu. 

 

    Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. przeznaczony jest dla 

osób przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.  

W 2019 r. Ośrodek zrealizował zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka 

Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w zakresie zewnętrznego 

szybu dźwigu osobowego” w ramach wniosku o dofinansowanie robót budowlanych 

dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON przypadających według algorytmu dla Samorządu 

Województwa Opolskiego. Całość zadania wyniosła 365.937,20 zł., dofinansowanie ze 

środków PFRON 182.968,00 zł., wkład Powiatu Prudnickiego 182.969,20 zł. 
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Winda ORIOP Racławice Śląskie 

 

W  2019 r. dokonano następujących zakupów:: 

- masażer (1500 zł) oraz dwa rowery stacjonarne do sali rehabilitacji (8000 zł), aparat 

fotograficzny na zajęcia terapii (1200 zł), 

- zestaw wypoczynkowy do hollu głównego dla mieszkańców (3000 zł). 

   Ponadto ze środków własnych przeprowadzono remont korytarzy na parterze budynku na 

łączną kwotę 15.000 zł. 14 mieszkańców wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym w 

Dusznikach Zdrój. Pobyt 14-dniowy wraz z 3 opiekunami został sfinansowany ze środków 

PFRON w wysokości 17.416 zł oraz środków własnych 2.252 zł. 

      Niestety jednostce nie udało się wykorzystać dotacji celowej  w wysokości 40.000zł na 

wykonanie sygnalizacji p.poż ze względu na krótki okres realizacji zadania i niedostępność  na 

rynku  specjalistycznego  sprzętu , bez których nie można przeprowadzić zaplanowanych prac. 
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Powiat Prudnicki w 2019 r. realizował Program Ogólnopolska Karta Seniora  

i otrzymał certyfikat Samorządu Przyjaznego Seniorom. Karta uprawnia do zniżek wśród firm 

które do niej przystąpiły. Każda osoba, który ukończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać 

własną kartę. W 2019 r. wydano 237 kart 

 

       Mimo intensywnych prób nie udało się uzyskać dofinansowania na stworzenie Centów 

opiekuńczo-mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, które miały zostać uruchomione na 

ul.Podgórnej w Prudniku. 
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EDUKACJA PUBLICZNA 

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Prudnicki pełnił funkcję organu prowadzącego dla 

następujących  szkół  i  placówek  oświatowych: 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

2. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku 

4. Zespół Szkół w Głogówku 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku, 

w których funkcjonują następujące typy szkół i placówek : 

   - przedszkole (zadanie powierzone przez Gminę Prudnik), 

- 1  szkoła podstawowa, 

- 6 liceów ogólnokształcących (w tym 3 licea dla dorosłych), 

-  3 technika, 

- 4 BSIS/zasadnicze szkoły zawodowe,  

- 1 szkoła przysposabiające do pracy, 

- centrum kształcenia ustawicznego, 

- centrum kształcenia praktycznego, 

- bursa.  

Nabór do szkół w roku szkolnym 2019/2020 był niewątpliwie szczególnym. 

Do szkół prowadzonych przez Powiat Prudnicki trafiły dwa roczniki uczniów, tj. absolwenci 

klas trzecich gimnazjów - 417 uczniów oraz pierwszy rocznik absolwentów klas ósmych szkół 

podstawowych - 441 uczniów.  

 

Informacja o naborze do klas I szkół masowych w roku szkolnym 2019/2010                                          

na dzień 30 sierpnia 2019 r. 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów po 

szkole podstaw 

 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów  

po gimnazjum 

Liczba 

uczniów 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1   w Prudniku: 

- I Liceum Ogólnokształcące 

3 

3 

91 

91 

3 

3 

74 

74 

Zespół Szkół w Głogówku: 2  68  2 55 
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- Liceum Ogólnokształcące 

- Technikum 

- Szkoła Branżowa I Stopnia 

- 

1 

1 

- 

29 

39 

- 

1 

1 

- 

16 

39 

Zespół Szkół Rolniczych w 

Prudniku: 

- Technikum 

- II Liceum Ogólnokształcące  

4 

3 

1 

109 

73 

36 

4 

3 

2 

117 

81 

44 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego      w Prudniku 

- Technikum 

- Szkoła Branżowa I Stopnia 

3 

1 

2 

 

80 

29 

51 

3 

1 

2 

 

90 

35 

55 

            Razem         12 348 

 

12 344 

Razem po gimnazjum 13 oddziałów                  Razem po szk. podst. 12 oddziałów            

w tym:                          w tym : 

        4 oddziałów   LO             -   4 oddziałów   LO 

        5  oddziałów Technikum                                  -   5  oddziały Technikum 

        3  oddziały  BSIS.                        -   3  oddziały BSIS 

            

Należy w tym miejscu wspomnieć, że nabór do technikum w różnych zawodach  

w Zespole Szkół Rolniczych uzupełniło 25 uczniów z Ukrainy, z którymi szkoła nawiązała 

współpracę.  Jak wynika z powyższego zestawienia nabór nie do końca spełnił nasze 

oczekiwania. Tak po szkole podstawowej jak i gimnazjum po ok. 100 absolwentów z terenu 

Powiatu  Prudnickiego znalazło szkoły poza  naszym powiatem. 

 

 

Działania w zakresie poprawy bazy i reorganizacji struktury oświaty 

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej należy do priorytetowych zadań 

działalności Zarząd Powiatu w Prudniku. Aby było to możliwe niezbędnym jest zapewnienia 

młodzieży jak najlepszych warunków kształcenia  i podejmowanie działań  w celu pozyskania  

niezbędnych środków finansowych na modernizację i doposażenie placówek oświatowych.  

Zarząd Powiatu w Prudniku przyjął i wdraża koncepcję reorganizacji sieci szkół, zgodnie                        

z którą w budynku przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku ma być zorganizowane nowoczesne 

centrum kształcenia zawodowego, które stanie się siedzibą Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1                   
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w Prudniku. W budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 znajdują się do dyspozycji uczniów i nauczycieli 22 

pomieszczenia: 10 dużych sal lekcyjnych i klasopracowni, 8 sal do zajęć grupowych 

 i 4 pracownie praktycznej nauki zawodu oraz sala gimnastyczna i siłownia. Ponadto budynek 

jest wyposażony w dwie klatki schodowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia 

 i windę. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie w obiekcie wymiana źródła zasilania 

w ciepło oraz termomodernizacja sali gimnastycznej. W obiekcie przy ulicy  Prężyńskiej  od              

1 kwietnia 2019 r. przez 40 miesięcy wdrażany będzie Polsko – Czeski program „Technika bez 

granic”, w ramach którego za kwotę 2 900 000,00 zł wyposażone zostaną                                                           

w najnowocześniejszy sprzęt dwie pracownie Przemysłu 4.0. 

     W ramach realizowanej koncepcji reorganizacji sieci szkół budynek II LO w Prudniku przy 

ulicy Kościuszki 55 jest obecnie obiektem wielu inwestycji zmierzających do utworzenia 

nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkoły. Odnowiona baza lokalowa umożliwi przeniesienie 

do tego obiektu kształcenia klas Technikum Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych, wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Budynek 

II LO w Prudniku od początku swojego istnienia pełnił funkcję szkoły i w założeniach 

przyjętych przez Zarząd powiatu ma pełnić ważny element nowoczesnej bazy oświatowej. 

Dobrze rozplanowane są w nim ciągi komunikacyjne i funkcjonalnie rozmieszczone duże                           

i jasne sale lekcyjne. Na przełomie 2018 i 2019 roku 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 585.589,20zł 

 

Korytarz po remoncie II LO w Prudniku 
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 Jednym z elementów realizowanej polityki oświatowej jest uporządkowanie sieci szkół 

i podejmowane w tym zakresie działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Prudniku. 

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. Postanowieniem z dnia                               

28 stycznia 2019 r. Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowe w Łączniku i  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnej 

w Prudniku jednocześnie negatywnie zaopiniował dwie pozostałe uchwały. W konsekwencji 

po odwołaniu do Ministra Edukacji Narodowej obie decyzje Opolskiego Kuratora Oświaty 

zostały uchylone i wszystkie wspomniane (martwe) szkoły placówki zostały zlikwidowane. 

Wprowadzono regularne spotkania Wicestarosty, Wydziału Oświaty i Dyrektorów jednostek 

oświatowych, których celem jest wspólne wypracowanie polityki oświatowej. 

 

Rozwój jednostek oświatowych poprzez realizację projektów UE 

Na mocy umowy nr 9/2015/RPO10.4 z dnia 21 marca 2016 r. pomiędzy Powiatem Prudnickim 

a Województwem Opolskim zostało ustanowione partnerstwo na rzecz realizacji projektu                         

pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego 

w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.                      

W 2019 r. zakupiono wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa, technik rolnik 

oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przy 

ul. Kościuszki 76 (pomoce dydaktyczne i meble) na kwotę 122.374,16 zł oraz sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem i sprzęt elektroniczny o wartości 255.944,13 zł. 
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                                       Pracownia gastronomiczna ZSR w Prudniku 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe  w Prudniku 

realizowało IV etap projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na 

rzecz społeczności lokalnych Powiatu”. Już po raz czwarty powiat otrzymał maksymalną 

kwotę dofinansowania, która wyniosła 100 tys. zł. Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, 
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które niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród 

najważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 r. były: 

 - montaż oświetlenia ulicznego przejścia dla ruchu drogowego; 

- zakup dwóch defibrylatorów wraz z szafkami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku                    

i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku 

(mobilnego centrum monitoringu, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, oprogramowania 

do obróbki zdjęć i filmów, testów na wykrywanie narkotyków i innych substancji, elementów 

odblaskowych, maskotek dla dzieci doświadczających przemocy); 

- szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, 

topografii z elementami terenoznawstwa; 

- przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku;  

- konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Nie 

patrz w ekran telefonu, gdy chcesz cały dojść do domu”; 

- szkolenia edukacyjne w szkołach nauki jazdy oraz szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla 

uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu 

Śledczego w Prudniku; 

- kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy 

zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”, „Odpowiedzialny sprzedawca- 

bezpieczna młodzież bez używek”; 

- IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;  

- szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.  

Ww. działania Starostwa były wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, 

Zakład Karny w Nysie oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. 
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Prelekcje  w ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności 

lokalnych Powiatu” 

 

        Wydział Oświaty i Zdrowia wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej                          

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w  roku  2019 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 190.036,00 zł., otrzymano 15.000,00 zł. 

      

           Złożono również wnioski do Kuratorium Oświaty w Opolu  o udzielenie dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozyskano 

kwotę 7.808,39 zł dla SOSW w Prudniku  dla 50 uczniów. Ponadto pozyskano kwotę dotacji 

10.761,01 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.  

 

Wydział Oświaty i Zdrowia wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2019 z tytułu 
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dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 

KN. Wnioskowana kwota to 45.056,00 zł., otrzymano 6.565,00 zł.  

 

 W dniu 4 czerwca 2019 r. r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim                     

a Powiatem Prudnickim w sprawie wsparcia finansowego w 2019 r. zadania publicznego                 

w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 

wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne                 

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wpieranie czytelnictwa dzieci                             

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wsparcie finansowe otrzymały dwie szkoły 

w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku: Techniku Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. 

Całkowity koszt powierzonego zadania wynosi 20.000,00 zł. Wojewoda udzielił dotacji 

celowej w kwocie 16.000,00 zł, natomiast Powiat Prudnicki wniósł wkład własny w kwocie 

4.000,00 zł.  

 

        Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku realizuje „Pilotażowy program wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych”. W 2019 r. Powiat Prudnicki pozyskał dotację z MON w kwocie 22.882,40 zł 

i wniósł wkład własny w kwocie 5.720,60 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 

indywidualny pakiet wyposażenia dla uczniów biorących udział w programie (mundury, 

koszulki, berety, bluzy ocieplane) oraz sfinansowała koszty organizacji tygodniowego obozu 

szkoleniowego dla uczniów w Jednostce Wojskowej w Kłodzku. Szkolenie podniosło poziom  

wiedzy uczniów i ich umiejętności praktycznych, szczególnie w zakresie taktyki wojskowej, 

wyszkolenia strzeleckiego, łączności, budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego. 

 

„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów 

głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” to projekt realizowany przez Powiat Prudnicki                              

w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz gminami: Paczków, Otmuchów, Nysa-Liderem 

projektu. Obejmuje ochronę dziedzictwa przyrodniczego i edukację w tym zakresie, zakłada 

utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej. Prace realizowane będą                                    

w pomieszczeniach piwnicznych obiektu budynku Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. 

Kościuszki 55 w Prudniku. Powstanie tam: laboratorium, pomieszczenie do pozyskiwania 

miodu, szatnia dla młodych pszczelarzy oraz sala symulacji edukacyjnej. Przebudowany obiekt 

wyposażony zostanie w niezbędne wyposażenie, takie jak: meble, sprzęt multimedialny, 
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laboratorium, tablice interaktywne dotykowe i eksponaty. Zakres zadania obejmuje również 

prace związane z  zagospodarowaniem zieleni na terenie przyległego do budynku parku 

(wycinka, nasadzenia kwiatów, traw, krzewów, drzew, prace pielęgnacyjne) cenne okazy drzew 

na terenie parku zgłoszone zostaną do Rejestru Pomników Przyrody. Utworzone zostaną alejki, 

wyposażone w tablice informacyjne i urządzenia edukacyjne. Zainstalowane zostaną elementy 

malej architektury: ławki i stojaki na rowery. Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego to                          

1 012 300zł, dofinansowanie 826 455zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
Obszar realizacji projektu -II LO wraz z przyległym parkiem 

 

Projekt „Technika bez granic” jest realizowany przez Powiat Prudnicki wspólnie z  CKZiU w 

Prudniku oraz partnerską szkołę w czeskim Bruntalu. Zakłada on m.in. utworzenie 

nowoczesnych pracowni wizualizacji procesów przemysłowych, a także realizację wspólnego 

programu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 

w Prudniku powstają nowoczesne pracownie dla różnych dziedzin przemysłu, zgodne                            

z koncepcją tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej” (określaną jako „Przemysł 4.0”), 

zakładającą m.in. automatyzację i informatyzację procesów produkcyjnych z wykorzystaniem 

modeli cyfrowych. W laboratoriach uczniowie będą mieli możliwość projektowania modeli 3D 
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oraz ich fizycznego konstruowania, testowanie ich w środowisku wirtualnej rzeczywistości,                

a także dzielenie się efektami pracy. Projekt zakłada realizację wspólnego programu nauczania 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pozwoli to na omawianie tożsamego zakresu 

materiału i wspólnych zagadnień bez potrzeby podróżowania i wzajemnych wizyt. Całkowita 

wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu 

Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro, po stronie partnera czeskiego - ponad 832 tys. 

euro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (poziom dofinansowania - 85%). 

 

 



 

 

 

68 

 

Na zdjęciach Dyrektorzy partnerskich szkół z Bruntala i Prudnika oraz Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski 

Decyzją Komitetu Monitorującego projekt „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości 

szkolnej” otrzymał dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1,5 mln Euro z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

           Powiat Prudnicki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Prudniku realizuje projekt pn. „Wysoka jakość 

kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”. 

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni oraz 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, 

c) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, 

3) zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do nauczania opartego na metodzie 
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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.  

Wydatki kwalifikowalne w 2019r.: 245.184,14 zł, dofinansowanie – 238.806,14 zł. 

 

 
Zajęcia w SOSW w Prudniku 
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Zajęcia pozalekcyjne w ZSO Nr 1 w Prudniku 

 

 

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 

Południowego -Etap II” zakłada termomodernizację Sali sportowej wraz z łącznikiem 

budynku CKZiU przy ul. Prężyńskiej 3-5-7, w zakres prac wchodzi m.in.: modernizacja 

systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , system wentylacji mechanicznej, 

ocielenie obiektu. Wartość projektu 837.114,61 zł, dofinansowanie 419 225,83ł, wkład własny 

Powiatu 417 888,78zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

71 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
   

Zarząd Powiatu w Prudniku realizuje zadania w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi (które posiadają kategorię wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych) za pośrednictwem Wydziału Inżynierii. Na dzień 1 stycznia 2019 r. długość dróg 

zarządzanych przez Zarząd Powiatu wynosi 268,411km, w tym 225,689 km  

o nawierzchni twardej. Długość dróg na poszczególnych gminach przedstawiają poniższe 

tabele. 

 

Gmina Biała 

Długość dróg 

[km] 

Długość dróg  

o nawierzchni 

bitumicznej [km] 

Długość dróg 

o nawierzchni innej 

utwardzonej i 

gruntowej  [km] 

01. 02. 03. 04. 

Drogi zamiejskie 98,507 77,247 21,260 

Drogi miejskie 10,922 10,119 0,803 

Ogółem 109,429 87,366 22,063 
 

   - 40,77 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym 38,71 % o nawierzchni bitumicznej 

 

 

Gmina Lubrza 
Długość dróg 

[km] 

Długość dróg  

o nawierzchni 

bitumicznej [km] 

Długość dróg 

o nawierzchni innej 

utwardzonej i 

gruntowej  [km] 

01. 02. 03. 04. 

Drogi zamiejskie 36,632 33,085 3,547 

Drogi miejskie 0,00 0,00 0,00 

Ogółem 36,632 33,085 3,547 
  

- 13,65 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Lubrza, w tym 14,66 % o nawierzchni bitumicznej 

 
 

Gmina Prudnik 
Długość dróg 

[km] 

Długość dróg  

o nawierzchni 

bitumicznej [km] 

Długość dróg 

o nawierzchni innej 

utwardzonej i 

gruntowej  [km] 

01. 02. 03. 04. 

Drogi zamiejskie 43,254 42,322 0,932 

Drogi miejskie 9,616 7,537 2,079 

Ogółem 52,870 49,859 3,011 
 

 - 19,70 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Prudnik, w tym 22,09 % o nawierzchni bitumicznej  

 

 

Gmina Głogówek 
Długość dróg 

[km] 

Długość dróg  

o nawierzchni 

bitumicznej [km] 

Długość dróg 

o nawierzchni innej 

utwardzonej i 

gruntowej  [km] 

01. 02. 03. 04. 

Drogi zamiejskie 64,709 50,608 14,101 

Drogi miejskie 4,771 4,771 0,00 

Ogółem 69,480 55,379 14,101 
 

- 25,89 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,54 % o nawierzchni bitumicznej. 
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Stan nawierzchni dróg po przeprowadzonym przeglądzie dróg w roku 2019 

w układzie graficznym. 
W czasie przeprowadzania przeglądów odcinki dróg oraz nawierzchnie zostały podzielone ze 

względu na stan techniczny: 

1) Stan dobry – zużycie 10% 

2) Stan zadowalający – zużycie 25%, 

3) Stan niezadowalający – zużycie 50%, 

4) Stan zły – zużycie 90% i więcej. 

Odcinki dróg przypisywano do danej kategorii stosując zasadę: 

1) Zużycie 0-24% - stan dobry, 

2) Zużycie 25-49% - stan zadowalający, 

3) Zużycie 50-89% - stan niezadowalający, 

4) Zużycie 90-100% - stan zły. 

 

 

 

      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. 

 

 

Stan Techniczny Dróg Powiatowych - udział 
procentowy

zadowalający

niezadowalający

dobry
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Realizacja inwestycji i zadań: 

 

-na terenie Gminy Lubrza - 

W roku 2019 została podpisana umowa z wykonawcą dla zadania „Rozbudowa 

i przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina– Krzyżkowice– Granica Państwa, 

na odcinku od skrzyżowania z DK 41 w miejscowości Trzebina, w km 0+000, do skrzyżowania 

z DP nr 1250 O w miejscowości Dytmarów, w km 5+805”  w trybie procedury „zaprojektuj– 

wybuduj”. W celu realizacji tego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę  

i przebudowę 5-cio kilometrowego odcinka drogi powiatowej, Powiat Prudnicki pozyskał 

zewnętrzne środki finansowe w wysokości 60% kwoty kontraktu, jako lider, w wyniku 

wspólnej aplikacji partnerskiej z Gminą Prudnik oraz Gminą Nysa w ramach projektu 

”Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i kluczowych dróg 

prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Projekt finansowo wspiera także Gmina 

Lubrza, która zdecydowała się partycypować w 50% wkładu własnego, który w projekcie 

wynosi aż 40% co stanowi kwotę 2 923 159,10 zł. Całość zadania zamyka się w kwocie 

9 126 924,00 zł. W roku 2019 zakres prac obejmował rozpoczęcie prac projektowych nad w/w 

zadaniem. Koniec realizacji zadania zaplanowana jest na rok 2020. 

 

-na terenie Gminy Biała - 

W roku 2019 została podpisana umowa z wykonawcą dla zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1206 O na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do 

miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W celu 

realizacji tego przedsięwzięcia obejmującego przebudowę 5-cio kilometrowego odcinka drogi 

powiatowej, Powiat Prudnicki pozyskał zewnętrzne środki finansowe w wysokości 50% kwoty 

kontraktu, pochodzące z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych . Projekt finansowo wspiera 

także Gmina Biała, która zdecydowała się partycypować w 50% wkładu własnego, który                               

w projekcie wynosi aż 50% co stanowi kwotę 1 977 687,00 zł. Całość zadania zamyka się w 

kwocie 7 986 697,81 zł. Zakres prac który został wykonany w roku 2019: 

• Roboty przygotowawcze – pomiary przy liniowych robotach ziemnych, 

• wykonanie poszerzeń na całym odcinku drogi zgodnie z dokumentacja projektową oraz 

harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania, 
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• wykonanie warstwy wiążącej na odcinkach drogi zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania, 

• roboty rozbiórkowe przy istniejących chodnikach zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania,  

• wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy 400mm i 600mm zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania, 

• wykonanie rowów przydrożnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania, 

• wymiana dwóch modułów przepustów skrzynkowych, 

• wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej – odcinek Di1-D10 wraz  

z przykanalikami, 

• wykonanie odtworzenia jezdni na odcinkach gdzie były wykonywane przykanaliki, 

• wykonanie nasypów zgodnie z dokumentacją projektową oraz harmonogramem 

rzeczowo – finansowym zadania, 

• wykonanie oznakowania pionowego – wyznaczenie objazdów, wraz z prawidłowym 

oznakowaniem robót na drodze. 

Zakończenie realizacji zadania planowana jest na rok 2020. 

 

 

                            
Prace modernizacyjne na drodze relacji Biała do miejscowości Górka Prudnicka 
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Prace modernizacyjne na drodze relacji Biała do miejscowości Górka Prudnicka 

 

 

Pozostałe zadania na terenie Powiatu Prudnickiego:  

 

Lp. Nazwa zadania Wykonawca Wartość/koszt 

robót 

Uwagi 

1. Remont cząstkowy dróg 

powiatowych: 

Zakres remontu w 

poszczególnych gminach 

Gmina Prudnik: 

łaty do 5m2 – 34,66m2   

łaty od 5-50 m2 – 343,65m2   

łaty powyżej 50 m2 – 307,61m2   

 

Gmina Biała: 

łaty do 5m2 – 140,10m2   

łaty od 5-50 m2 – 1023,14m2   

łaty powyżej 50 m2 – 69,12m2   

Gmina Lubrza: 

łaty do 5m2 – 45,47m2   

łaty od 5-50 m2 – 395,07m2   

łaty powyżej 50 m2 – 0m2   

Gmina Głogówek: 

łaty do 5m2 – 33,79m2   

łaty od 5-50 m2 – 721,05m2   

łaty powyżej 50 m2 – 101,53m2   

Zakład Usług 

Budowlanych 

Drogowych i 

Projektowych - Ryszard 

Kędzior; Nowa Wieś  

262 971,32 zł  

2. Remont kolektora kanalizacji 

deszczowej na odcinku 30 m                

w miejscowości Rzepce w pasie 

drogowym DP 1837 O relacji 

Adrian Kołek 

 Pogórze 

 

19 680,0 zł  
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Dobra – Rzepce wraz z naprawą 

pobocza 

3. Remont krawężników 

drogowych na odcinku 150m  

w miejscowości Rzepce w pasie 

drogowym DP 1837 O relacji 

Dobra – Rzepce wraz z naprawą 

pobocza 

Brukowanie Kotzulla, 

Anna Kullanda – 

Kotzulla;  

 

9 840,0 zł Materiał 

Powiatu 

4. Remont krawężników na odcinku 

100m  w miejscowości  Żabnik w 

pasie drogi powiatowej nr  

1251 O relacji Rostkowie - 

Krobusz 

Michał Mijacz 

 

6 150,0 zł Materiał 

Powiatu 

 

5. Koszenie poboczy poza terenem 

zabudowanym przy drogach 

powiatowych – całkowita 

powierzchnia do wykoszenia 

wynosiła 296390m2 

Adrian Kołek 

 Pogórze 

 

31 209,86 zł  

6. Koszenie poboczy na terenach 

zabudowanych przy drogach 

powiatowych  

Brygada drogowa WI   

7. Konserwacja rowów otwartych 

przydrożnych obustronnych DP 

1275 O relacji Doboszowice – 

Olszynka o łącznej długości 

1400mb w miejscowości Józefów 

Adrian Kołek 

 Pogórze 

 

23 985,00zł  

8. Remont studzienek w 

miejscowości Prudnik ul. 

Dąbrowskiego oraz w  

miejscowości Trzebina 

Brygada drogowa WI 

 

  

9. Wycinka zakrzaczeń przy drodze 

powiatowej nr 1613 O wraz z ich 

ząbkowaniem i wywozem 

 

 

Brygada drogowa WI/ 

Adrian Kołek 

 Pogórze 

 

3 075,00zł  

10. Podkrzesanie drzew w 

miejscowości Wróblin oraz w 

miejscowości Olbrachcice przy 

drogach powiatowych 

GREENWOOD 

Pielęgnacja i wycinka 

drzew 

Andrzej Penar 

 

4 740,00zł  

11. Czyszczenie wpustów ulicznych i 

wodościeków przy drogach 

powiatowych  

Brygada drogowa WI  Wykonywane 

na bieżąco  

12. Uzupełnienie frezowiną poboczy 

dróg powitowych 

Brygada drogowa WI  Wykonywane 

na bieżąco w 

miarę potrzeb 

13. Remont cząstkowy masą 

bitumiczną przy drogach 

powiatowych zakupioną  

w  otaczarni w miejscowości 

Rzepcze 

Brygada drogowa WI  Wykonywane 

na bieżąco w 

miarę potrzeb 

 

14. Wykonanie remontu drogi 

wewnętrznej przy budynku 

PCPR, Prudnik ul. Kościuszki 

66A 

Brygada drogowa WI  

 

 

 

Materiał 

Powiatu 
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15. Remont przepustu w Miłowicach Brygada drogowa WI   

16. Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych  

Firma „HOUT” – Jan 

Salamon; Rudziczka  

298 923,50zł  

17. Letnie utrzymanie dróg 

powiatowych (ulic miejskich) w 

miejscowości Biała, Głogówek i 

Prudniku. 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Jednoosobowa Spółka 

Gminna z o.o.  

 

24 103,75zł  

18. Wykonanie wyniesienia 

skrzyżowania na ul. 3-Maja  

w miejscowości Głogówek z 

masy bitumicznej wraz z 

najazdami z każdej strony 

skrzyżowania. 

Zakład Usług 

Budowlanych 

Drogowych i 

Projektowych - Ryszard 

Kędzior; Nowa Wieś  

23 370,00zł  

19. Malowanie oznakowania 

poziomego na drogach 

powiatowych 

Zakład Reklamowy  

ZNAKI PL – Krzysztof 

Gabory,  

23 985,00 zł  

20. Wymiana oznakowania 

pionowego na drogach 

powiatowych 

Brygada drogowa WI   

21. Usuwanie wiatrołomów i gałęzi 

w pasie dróg powiatowych 

Brygada drogowa WI   

22. Remont studzienki kanalizacji 

deszczowej w miejscowości  

Chrzelice 

Brygada drogowa WI   

23. Podkrzesanie drzew w 

miejscowości Mochów 

Brygada drogowa WI   

24. Malowanie przejścia dla pieszych 

wraz z przebudową chodnika w 

miejscowości Dytmarów 

Brygada drogowa WI   

25. Pomiar ruchu drogowego na 

drogach powiatowych 

Brygada drogowa WI   

26. Wykonywanie przekopów w celu 

odprowadzenia wód  

z nawierzchni dróg powiatowych 

Brygada drogowa WI   

27. Bieżące opróżnianie koszy na 

śmieci w miejscowości Prudniku, 

Białej i Dębowcu  

Brygada drogowa WI   

28. Pozimowe zamiatanie dróg 

powiatowych miejskich  

Brygada drogowa WI   

29. Usuwanie skutków zamulenia 

nawierzchni dróg powiatowych 

po gwałtownych opadach: 

Czyżowice, Prężynka, Prężyna, 

Biała, Ligota Bialska, 

Dzierżysławice, 

Brygada drogowa WI  Wykonywane 

na bieżąco 

30. Wykonanie okresowej kontroli 

obiektów budowlanych Powiatu 

Prudnickiego w zarządzie 

Powiatu Prudnickiego w zakresie 

budynków 

PAPST – WOJTAS 

JADWIGA; 

PROJEKTOWANIE – 

NADZÓR 

BUDOWLANY,  

 

9 594,00zł 
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31. Wykonanie okresowej kontroli 

obiektów budowlanych Powiatu 

Prudnickiego w zarządzie 

Powiatu Prudnickiego w zakresie 

kominów 

Mistrz Kominiarski 

Paweł Michalec, 

 

2 211,54zł  

32. Przegląd okresowy rozszerzony – 

5 letni dróg powiatowych 

Usługi Inżynieryjne – 

Kornel Suski, 

 

23 985,00zł  

33. Wykonanie przeglądów 

inżynierskich t.j. mosty i 

przepustów o świetle poziomym 

>150cm usytuowanych w ciągu 

dróg powiatowych na terenie 

powiatu prudnickiego 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe – 

Roman Kaczmarek 

 

11 808,00zł  
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POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU PRUDNICKIEGO 

 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. Inicjatywy 

realizowane przez Powiat Prudnicki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020: 

1) „Kobiecy futbol integruje pogranicze” – projekt był realizowany w partnerstwie  

z klubem sportowym FC Slavoj Olympia Bruntál. Celem projektu było wzmocnienie 

integracji na poziomie lokalnym oraz rozwój współpracy klubów sportowych 

działających na terenie przygranicznym, zwłaszcza tych posiadających żeńską sekcję 

piłki nożnej. Efektem działań była popularyzacja kobiecej piłki nożnej oraz pogłębienie 

kontaktów pomiędzy klubami żeńskimi po obu stronach granicy, które w przyszłości 

będą rozwijane z korzyścią dla obu stron. Zorganizowano zgrupowanie piłkarskie w 

Bruntalu, w którym uczestniczyły zawodniczki z Polski i Republiki Czeskiej oraz 

organizację polsko-czeskiego turnieju piłkarskiego w Prudniku. W celu 

przeprowadzenia projektowych działań zakupiono niezbędny sprzęt sportowy. 

Całkowita wartość projektu: 11 587,15 Euro  (w tym dofinansowanie z EFRR -  

9 849,07 Euro, z budżetu Państwa: 579,36 Euro, wkład własny Powiatu Prudnickiego - 

1 158,72 Euro). 

 

Zdjęcie ze zgrupowania w Bruntalu 
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Zdjęcie z turnieju pilkarskiego w Prudniku 

2) Samorządy rozwijają pogranicze - 25 lat współpracy polsko-czeskiej - celem było 

podsumowanie różnych aspektów współpracy transgranicznej i integracji europejskiej 

samorządów Powiatu Prudnickiego poprzez organizację konferencji wraz                                        

z odznaczeniem osób i instytucji najbardziej zasłużonych w wkład i rozwój pogranicza 

polsko-czeskiego. Partnerzy (Powiat Prudnicki i Mikroregion Krnovsko) prezentowali 

efekty współpracy transgranicznej na targach organizowanych w Prudniku oraz 

Republice Czeskiej. Wykonano materiały i gadżety promocyjne, które były bezpłatnie 

dystrybuowane podczas targów i konferencji (mapy, balony, wiatraki, długopisy, 

widokówki, breloki, kubki, filiżanki, pendrive'y, fidget spinnery, torby promocyjne, 

słodycze). Zostało również zakupione mobilne stanowisko targowe dla umożliwienia 

wystawiania się na targach.  

Całkowita wartość projektu: 19 958,83 Euro  (w tym dofinansowanie z EFRR -  

16 964,99 Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 997,95 Euro, wkład własny 

Powiatu Prudnickiego - 1 995,89 Euro. 
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Targi w Prudniku 

 

 

Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski z Marszałkiem Andrzejem Bułą 
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3) „Koncerty Niepodległości” - rozbudzenie świadomości kulturalno-historycznej wśród 

mieszkańców pogranicza i uhonorowanie w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości cichych bohaterów, którzy w latach 1918-1989 walczyli o pełną 

suwerenność swoich ojczyzn. Przeprowadzono prelekcję z udziałem Pana Sławomira 

Kopra - autora wielu publikacji o okresie 20-lecia międzywojennego, którą połączono 

z uroczystym koncertemz okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Do udziału                     

w obchodach zaproszono również Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów 

Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego. Osobnym elementem projektu było 

wykonanie muralu o tematyce niepodległościowej, który został wykonany przez 

Fundację Gdańska Szkoła Muralu z prezesem Rafałem Roskowińskim na czele. Mural 

powstał na jednej ze ścian budynku będącego siedzibą m.in. Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad przy ulicy Klasztornej 4. 

Całkowita wartość projektu: 22 473,37 Euro  (w tym dofinansowanie z EFRR -  

19 102,37 Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 123,66 Euro, wkład własny 

Powiatu Prudnickiego - 2 247,34 Euro. 

 

Pokaz sztuki wojskowej i jazdy konnej w wykonaniu członków Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku 

Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego 
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Prelekcja Sławomira Kopra 

 

 

Występ Emilii Komarnickiej z zespołem „Lola Band” 
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Mural na budynku przy ul. Klasztornej 4 

 

4) „Historia pogranicza fotografią, pędzlem i wierszem pisana” -projekt zakładał 

wydanie dwóch publikacji: „Powiat Prudnicki – historia dawną fotografią pisana” oraz tomiku 

poetyckiego, będącego podsumowaniem polsko-czeskiego pleneru poetycko-malarskiego.  

Całkowita wartość projektu: 22 877,28 Euro  (w tym dofinansowanie z EFRR - 19 445,70 

Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 143,86 Euro, wkład własny Powiatu Prudnickiego 

- 2 287,72 Euro). 
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Poeci na spotkaniu promującym wydanie almanachu poetyckiego 

 

Promocja publikacji „Powiat Prudnicki – historia dawną fotografią pisana” 
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5) „Młodzi sportowcy ambasadorami Wspólnej Europy” - wzmocnienie integracji na poziomie 

lokalnym oraz rozwój współpracy klubów sportowych działających na terenie przygranicznym. 

W ramach projektu w sierpniu 2019 r. zorganizowano jubileuszowy polsko-czeski turniej 

sportowy kobiet z okazji obchodów 35-lecia żeńskiego klubu sportowego LKS Rolnik 

Biedrzychowice-Głogówek, a w listopadzie 2019 r. polsko-czeskie zgrupowanie sportowe 

dziewcząt w Lodenicach. W turnieju i zgrupowaniu wzięły udział zawodniczki z Głogówka, 

Prudnika, Lodenic oraz Bruntala. Zakupiono również niezbędny sprzęt sportowy w celu 

organizacji zgrupowań oraz ufundowano nagrody dla uczestników turniejów.  

Całkowita wartość projektu: 18 932,61 Euro  (w tym dofinansowanie z EFRR - 16 092,72 

Euro, dofinansowanie z budżetu Państwa: 946,63 Euro, wkład własny Powiatu Prudnickiego - 

1 893,26 Euro). 

 

Turniej piłkarski kobiet w Głogówku 
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Zgrupowanie piłkarek w Lodenicach 

 

    „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się 

wzajemnie”  projekt realizowany przez  Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą 

Działania Šternbersko (MAS Šternbersko – Partner Wiodący) oraz Mikroregionem Šternbersko                                 

w   ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skierowany do 

jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu Šternbersko oraz 

stowarzyszeń z obu stron granicy. Dzięki jego realizacji stworzono nowe powiązania między 

poszczególnymi gminami i stowarzyszeniami, ułatwiające wymianę informacji i doświadczeń. 

Członkowie poszczególnych organizacji uczestniczą w spotkaniach tematycznych, odwiedzają 

podobne organizacje w sąsiednim kraju, dyskutują o wspólnych problemach i sposobach ich 

rozwiązania. Całkowita wartość projektu 242 543,00 € (po stronie Powiatu Prudnickiego 

budżet to prawie 71 tys. euro). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (poziom dofinansowania - 85%). 
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Wizyta w na wysypisku śmieci Domaszkowicach – blok tematyczny odpady komunalne 

 

Olimpiada sportowa w Dolanach 

Powiat Prudnicki jest partnerem projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa opolskiego”. W ramach realizacji projektu w 2019 r. 

wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Lubrza, zachodniej 
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części gminy Głogówek i miasta Głogówek. Koszt zadania wyniósł 1 57 317,00 zł. Zakres 

prac obejmował:  

- inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej, 

- wywiad terenowy dla nowoprojektowanych około 181 punktów, 

- opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej dla 446 punktów, 

- odtworzenie znaków naziemnych zniszczonych punktów na podstawie zachowanych 

znaków podziemnych lub poboczników, 

- stabilizację nowych punktów lub adaptowanie stabilizacji istniejących punktów, 

- pomiar punktów metodą statyczną GNSS oraz wykonanie wcięć metodą klasyczną, 

- obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 

- sporządzenie opisów topograficznych, 

- zawiadomienie właścicieli nieruchomości o umieszczeniu punktów, 

- wykonanie plików wsadowych , 

- wykonanie dokumentacji z wykonania osnowy poziomej zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów, 

- uporządkowanie bazy BDSOG przez uzupełnienie istniejących tam informacji o dane 

z  inwentaryzacji, wyniki pomiaru i modernizacji osnowy. 

Wdrożono usługi oraz komunikację z systemami integracji szczebla krajowego m.in. 

osiągając pełną integrację z Portalem ZSIN (Zintegrowanym Systemem Informacji                                

o Nieruchomościach) w zakresie komunikacji z Portalem oraz komunikacji z jednostkami 

współpracującymi: tj. Wydziałami Ksiąg Wieczystych oraz organami podatkowymi (ZSIN 

Broker). Zaczęto korzystać z bezpośredniej komunikacji z Ministerstwem Sprawiedliwości 

(EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste). Zaimplementowano dostosowanie usługi WMS                

w zakresie publikacji danych EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), a w wyniku 

podpisanego porozumienia z Głównym Geodetą Kraju Powiat Prudnicki świadczy usługę 

wystawienia WMS dla GESUT (Geodezyjnych Sieci Uzbrojenia Terenu) wchodząc w skład 

KIUT (Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu).  

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Opolskiego  

zakupił za kwotę 23 655,78 zł dwa wysokowydajne zestawy komputerowe przystosowane do 

pracy z oprogramowaniem dziedzinowym „System Informacji Przestrzennej Geo Info 7” 

wraz z dużymi monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS. 

        Dodatkowo pracownicy Starostwa Powiatowego w Prudniku pozyskali środki oraz 

zrealizowali i rozliczyli projekt „Sakralne dziedzictwo pogranicza” - w ramach którego 
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przeprowadzono prace związane z odtworzeniem istniejącej niegdyś Drogi Krzyżowej 

przy Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Wybudowano dwanaście kaplic 

wolnostojących oraz trzy krzyże. Ponadto w toku projektowych działań wytyczony został 

szlak pielgrzyma, obejmujący 35 zabytków sakralnych z terenu Powiatu Prudnickiego                     

i Kraju Morawsko-Śląskiego. Obiekty wchodzące w skład szlaku pielgrzyma zostały 

zaznaczone na wydanej w ramach projektu w polsko-czeskiej wersji językowej mapie,                 

a także opisane w ilustrowanym folderze. Wartość projektu 57.867,46 €, wartość 

dofinansowania EFRR: 28.972,37 €, budżet państwa:1.704,26 €.  

 
             Zdjęcia z realizacji projektu 

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 

 

- „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 €). 

- „Na przygranicznej wodzie bezpieczniej” - głównym celem projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa na pograniczu polsko – czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności 

współdziałania polskich i czeskich służb ratunkowych w przypadku wystąpienia m.in. klęsk 

żywiołowych. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt, który zostanie użyczony 

Powiatowemu Oddziałowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 

Stowarzyszeniu Krótkofalowców Euroregionu Pradziad. Wyposażenie to będzie miało 



 

 

 

91 

zastosowanie zarówno do ćwiczeń, jak i w sytuacjach realnego zagrożenia życia ludzkiego, 

prowadzenia akcji ratowniczych. Wartość projektu 20 422,00 € (dofinansowanie z EFRR:  

17 358,70 €, budżet państwa: 1 021,10 €, wkład własny Powiatu: 2 042,20 €). 

- „Śladami legend sportu” – w ubiegłym roku udało się również pozyskać dofinansowanie na 

realizację projektu, w ramach którego powstanie pomnik znakomitego kolarza, jednego  

z najwybitniejszych mieszkańców Ziemi Prudnickiej, który w trakcie swojej kariery sportowej 

zdobywał medale Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata. Wartość projektu 35.290,00 € 

(dofinansowanie z EFRR: 29.996,50 €, budżet państwa: 1.764,50 €, wkład własny Powiatu:  

3.529,00 €). 

- „Stanisław Szozda łączy narody” – w ramach przedmiotowego projektu planuje się 

wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej ul. Gimnazjalnej w Prudniku na 

odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 40 a wejściem do Parku Miejskiego. Wartość 

projektu 35 310,60 € (dofinansowanie z EFRR: 30 000,00 €, budżet państwa: 1 764,71 €, wkład 

własny Powiatu: 3 545,89 €). 

- W 2019 r. podpisano również umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania w formie dotacji oraz w formie 

pożyczki przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych  

w Prudniku”. Inwestycja ta o wartości przeszło 2,3 mln złotych będzie realizowana w 2020 roku. 
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FORMY WSPARCIA SPORTU W POWIECIE PRUDNICKIM 

 
 

W 2019 roku dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu 

Prudnickiego otrzymały następujące kluby sportowe: 

 

 

Nazwa organizacji Nazwa projektu 
Kwota 

dotacji 

 
1 

Klub Sportowy „POGOŃ” 

Prudnik 
„Rozwój sportu w dyscyplinie 

koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu 

Prudnickiego” 

18 000 zł 

 

2 

MKS „POGOŃ” 

Prudnik 

„W piłkę gramy  

bo o zdrowie dbamy” 
17 000 zł 

3 
Ludowy Klub Sportowy 

„Zarzewie” w Prudniku 
„Rozwój karate shotokan na terenie 

powiatu prudnickiego” 
7000 zł 

 

4 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SMYK” 
„Koszykówka dzieci i młodzieży na 

terenie powiatu prudnickiego” 
8000 zł 

SUMA 50.000,00 zł 

 

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. W ubiegłym roku 

przeprowadzono 2 nabory wniosków o stypendia i nagrody. Ogółem w 2019 roku Stypendia 

Powiatu Prudnickiego otrzymało 14 sportowców na łączną kwotę 22.400,00 zł. Wśród 

stypendystów znajdowali się m.in.: 

- karatecy LKS „Zarzewie” w Prudniku,  

- łuczniczki KS „Obuwnik” Prudnik (medaliści turniejów rangi Mistrzostw Polski), 

- piłkarski LKS „Rolnik” Biedrzychowice, który uzyskały awans do najwyższej klasy 

rozgrywkowej w Polsce.  

Ponadto 7 osób otrzymało jednorazowe nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej na 

łączną kwotę 8250 zł. Wśród tych osób byli karatecy LKS „Zarzewie” w Prudniku oraz ich 

trenerzy. Zarząd Powiatu przyznał również nagrodę finansową oraz tytuł „Drużyny Roku 2019” 

koszykarzom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, którzy zostali Mistrzami 
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Województwa w piłce koszykowej chłopców oraz brązowymi medalistami 16. Ogólnopolskiej 

Licealiady w piłce koszykowej chłopców, która odbyła się w Gorlicach. Oficjalne 

uhonorowanie nagrodzonych osób nastąpiło 14 listopada 2019 r. podczas zorganizowanej                   

w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku, Gali Nauki i Sportu, której 

pomysłodawcą był Starosta Radosław Roszkowski. 

 

Zdjęcie grupowe laureatów – Gala Nauki i Sportu 
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Załącznik do Raportu- Uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 

 

Uchwały Rady Powiatu 

NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

UCHWAŁY 

TYTUŁ UCHWAŁY SPOSÓB WYKONANIA 

V/52/2019 25.01.2019 W sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu 

V/53/2019 25.01.2019 W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu 

V/54/2019 25.01.2019 W sprawie zamiaru przekształcenia 

II Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Prudniku poprzez 

zmianę siedziby 

Umożliwiło przeniesienia 

kształcenia klas Technikum 

Nr 1  i II Liceum 

Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzących w 

skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

do wskazanego obiektu pod 

warunkiem stworzenia 

odpowiednich warunków 

nauki oraz dokonania 

niezbędnej modernizacji i 

poprawy estetyki. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia 

oraz do Kuratora Oświaty. 

V/55/2019 25.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia 

Technikum Nr 1 w Prudniku 

poprzez zmianę siedziby 

Umożliwiło przeniesienia 

kształcenia klas Technikum 

Nr 1  i II Liceum 

Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzących w 

skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

do wskazanego obiektu pod 

warunkiem stworzenia 

odpowiednich warunków 

nauki oraz dokonania 

niezbędnej modernizacji i 

poprawy estetyki. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia 

oraz Kuratora Oświaty. 
V/56/2019 25.01.2019 w sprawie zamiaru przekształcenia 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w 

Prudniku poprzez zmianę siedziby. 

 

Reorganizacja sieci szkół, 

zgodnie z którą  

w budynku przy ul. 

Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku 

ma być zorganizowane 

nowoczesne centrum 

kształcenia i  zawodowego. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, Wydziału 

Oświaty  

i Zdrowia oraz Kuratora 

Oświaty. 

V/57/2019 25.01.2019 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zapewnienia wspólnej 

Powrót obsługi księgowej 

bezpośrednio do jednostek 
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obsługi jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. 

 

oświatowych. Przekazano do 

RIO w Opolu, Wydziału 

Finansowo-Budżetowego 

oraz Wydziału Oświaty i 

Zdrowia. 

VII/57/2019 28.02.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu. 

VII/58/2019 28.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego 

do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. „ Technika 

bez granic” w ramach programu 

Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. 

 

Zwiększenie możliwości 

zatrudnienia absolwentów na 

wspólnym rynku pracy. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz Wydziału 

Oświaty i Zdrowia. 

VII/59/2019 28.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego 

do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. „ 

Współpraca międzysektorowa na 

pograniczu- stowarzyszenia 

i gminy uczą się wzajemnie” w 

ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A. 

 

Zwiększenie intensywności 

współpracy instytucji i 

społeczności na pograniczu 

polsko- czeskim. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego 

oraz Partnera Projektu. 

VIII/60/2019 25.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu w Prudniku 

na I półrocze 2019 r. 

 

Zmiana planów pracy 

komisji stałych Rady 

Powiatu w Prudniku. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

VIII/61/2019 25.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Prudniku na 2019 rok. 

 

Zmiana planu pracy Rady 

Powiatu w Prudniku na 2019 

r. Przekazano do Wojewody 

Opolskiego.  

VIII/62/2019 25.03.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO w 

Opolu. 
VIII/63/2019 25.03.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu. 
VIII/64/2019 25.03.2019 w sprawie określenia zadań i 

podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku. 

 

Rada Powiatu w formie 

uchwały dzieli środki 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

otrzymane na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie 

Powiatu Prudnickiego. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PUP w 

Prudniku, PCPR w Prudniku 

oraz PFRON w Opolu. 

VIII/65/2019 25.03.2019 w sprawie poparcia działań Gminy 

Gogolin oraz Gminy Krapkowice 

Podjęcie działań 

zmierzających do budowy 
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dotyczących nowej przeprawy na 

rzece Odrze. 

 

nowego mostu na rzece Odrze 

w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 409 wraz z drogami 

dojazdowymi. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego oraz 

Gminy Gogolin i 

Krapkowice. 

VIII/66/2019 25.03.2019 w sprawie nadania odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

 

Nadanie Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego Panu 

Edwardowi Sztonykowi. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

VIII/67/2019 25.03.2019 w sprawie nadania Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

Nadanie Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego Panu 

Edmundowi 

Działoszyńskiego 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

VIII/68/2019 25.03.2019 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez 

komisję Rewizyjną Rady Powiatu w 

Prudniku. 

 

Przyjęcie wystąpienia 

pokontrolnego skierowanego 

przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu w Prudniku po 

przeprowadzeniu kontroli w 

zakresie działalności Domu 

Dziecka w Głogówku. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i do Dyrektora 

Domu Dziecka w Głogówku. 

VIII/69/2019 25.03.2019 w sprawie przyjęcia apelu do Rady 

Ministrów i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dotyczącego zmiany w 

sposobie podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej i 

finansowania oświaty. 

 

Apel Rady i Zarządu Powiatu 

przekazany do Prezesa Rady 

Ministrów, Ministra Edukacji 

Narodowej, Opolskiego 

Kuratora Oświaty oraz 

Wojewody Opolskiego.  

VIII/70/2019 25.03.2019 w sprawie zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Białej. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i ZOZ w Białej 

oraz Wydziału Oświaty i 

Zdrowia. 

VIII/71/2019 25.03.2019 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Zarządu Powiatu w 

Prudniku. 

Uznanie skargi za 

bezzasadną. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego. 

VIII/72/2019 25.03.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Nauczycieli Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku. 

 

Uznanie wniosku za zasadny 

i wystąpienie do Rady 

Powiatu w Prudniku o 

zobowiązanie Zarządu 

Powiatu w Prudniku o 

udzielenie odpowiedzi na 

wniosek bezpośrednio do 

Wnioskodawcy. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego i 

Wydziału oświaty. 

IX/73/2019 26.04.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu 
IX/74/2019 26.04.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu 
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IX/75/2019 26.04.2019 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku. 

 

Przyjęcie wystąpienia 

pokontrolnego skierowanego 

przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu po 

przeprowadzeniu kontroli w 

zakresie działalności PCPR w 

Prudniku. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego i 

PCPR w Prudniku. 

IX/76/2019 26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu pn. „ 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie 

Subregionu Południowego- Etap II” 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Wyrażenie zgody na 

przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa i 

wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego 

oraz Partnera Wiodącego. 

IX/77/2019 26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego 

do spółki pod firmą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Głubczycach. 

 

Wyrażenie zgody na 

przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do spółki pod 

firmą Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej 

Sp. z. o. o. z siedzibą w 

Głubczycach. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego. 

IX/78/2019 26.04.2019 w sprawie powołania Rady 

Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz ZOZ w 

Białej. 

IX/79/2019 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej za 2018 

r. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
IX/80/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Prudniku w 

czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, 

LO nr 1 oraz Kuratora 

Oświaty. 

IX/81/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefanii 

Sempołowskiej w Prudniku w 

czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefanii 

Sempołowskiej w Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, 

ZSR w Prudniku oraz do 

Kuratora Oświaty. 

IX/82/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Głogówku w 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, 
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czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Głogówku. 

 

ZS w Głogówku oraz do 

Kuratora Oświaty. 

IX/83/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Prudniku w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Prudniku. 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, LO nr 1 oraz do 

Kuratora Oświaty. 

IX/84/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Prudniku w czteroletnie II 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, ZSR w Prudniku 

oraz do Kuratora Oświaty. 

IX/85/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Głogówku w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Głogówku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, ZS w Głogówku 

oraz do Kuratora Oświaty. 

IX/86/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 1 

w Prudniku w pięcioletnie 

Technikum Nr 1 w Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, CKZiU oraz 

Kuratora Oświaty. 
IX/87/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 2 

w Prudniku w pięcioletnie 

Technikum Nr 2 w Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, ZSR w Prudniku 

oraz Kuratora Oświaty. 
IX/88/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum w 

Głogówku w pięcioletnie 

Technikum w Głogówku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, ZS w Głogówku 

oraz do Kuratora Oświaty. 
IX/89/2019 26.04.2019 w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności 

dotychczasowego publicznego 

Gimnazjum Nr 3 Specjalnego w 

Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, SOSW w Prudniku 

oraz do Kuratora Oświaty. 
IX/90/2019 26.04.2019 w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w 

Prudniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 

Zdrowia, ZSR w Prudniku 

oraz do Kuratora Oświaty. 
IX/91/2019 26.04.2019 w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w 

Głogówku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i 
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Zdrowia, ZS w Głogówku 

oraz do Kuratora Oświaty. 
IX/92/2019 26.04.2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2018. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
IX/93/2019 26.04.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym 

utworzonym przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

IX/94/2019 26.04.2019 w sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu na 

uchwałę Rady Powiatu w Prudniku 

Nr VIII/71/2019 z dnia 25 marca 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie Zarządu Powiatu 

w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. Podjęcie 

uchwały było niezbędnie i 

prawnie uzasadnione. 

IX/95/2019 26.04.2019  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu. 
IX/96/2019 26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

X/97/2019 27.05.2019  w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
X/98/2019 27.05.2019 w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Prudnickiego 

wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu. 

X/99/2019 27.05.2019 w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Prudniku 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
X/100/2019 27.05.2019 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

X/101/2019 27.05.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu. 
X/102/2019 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu. 
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X/103/2019 27.05.2019 w sprawie oceny ekonomiczno- 

finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i ZOZ w Białej. 
X/104/2019 27.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określania zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PUP w 

Prudniku, PCPR w Prudniku, 

PFRON w Opolu. 

X/105/2019 27.05.2019 w sprawie wyłączenia z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Prudniku 

Branżowej Szkoły I Stopnia w 

Białej i jej likwidacji. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, 

CKZiU oraz do Kuratora 

Oświaty. 
X/106/2019 27.05.2019 w sprawie wyłączenia z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Prudniku 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 

Specjalnej w Prudniku i jej 

likwidacji. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, 

CKZiU oraz Kuratora 

Oświaty. 

X/107/2019 27.05.2019 w sprawie wyłączenia z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Prudniku Szkoły 

Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w 

Prudniku i jej likwidacji. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia 

oraz Kuratora Oświaty. 

X/108/2019 27.05.2019 w sprawie likwidacji Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w 

Łączniku. 

 

Realizacja zgodnie z Prawem 

Oświatowym. Przekazano do 

Wojewody Opolskiego, 

Wydziału Oświaty i Zdrowia 

oraz Kuratora Oświaty. 
X/109/2019 27.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Prudnicki, 

udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i 

zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

X/110/2019 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu pn. „ 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie 

Subregionu Południowego- Etap II” 

w ramach Regionalnego Programu 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
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Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

X/111/2019 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

X/112/2019 27.05.2019 w sprawie zmiany powołania 

Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki 

Nieruchomościami Rady Powiatu w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XI/113/2019 28.06.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XI/114/2019 28.06.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XI/115/2019 28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady powiatu 

w Prudniku na II półrocze 2019 r. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
XI/116/2019 28.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XI/117/2019 28.06.2019 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
XI/118/2019 28.06.2019 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XI/119/2019 28.06.2019 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego w 

sprawie problemów związanych 

z edukacją językową dzieci i 

młodzieży mniejszości niemieckiej 

zamieszkującej województwo 

opolskie. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XI/120/2019 28.06.2019 w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Rady Powiatu w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
XII/121/2019 09.08.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
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XII/122/2019 09.08.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do wydziału 

finansowego, podległych 

jednostek i RIO w Opolu 

XII/123/2019 09.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XII/124/2019 09.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu pn. 

„Bioróżnorodność bogactwem 

Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, 

Gminy Prudnik i Powiatu 

Prudnickiego” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Wyrażono zgodę na 

przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XIII/125/2019 30.08.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XIII/126/2019 30.08.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XIII/127/2019 30.08.2019 w sprawie odmowy wyrażenia 

zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z Radnym Rady Powiatu 

w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XIII/128/2019 30.08.2019 w sprawie nadania Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

 

Nadanie Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego Panu 

Józefowi Skibie. Przekazano 

do Wojewody Opolskiego. 

XIII/129/2019 30.08.2019 w sprawie nadania Odznaki 

Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

 

Nadanie Odznaki Honorowej 

Powiatu Prudnickiego Panu 

Wilfrydowi Parchatce. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XIII/130/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie na rok 2019. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XIII/131/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę 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 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 
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osiągnięcia w działalności 

sportowej. 

XIII/132/2019 30.08.2019 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez 

komisję Rewizyjną Rady Powiatu w 

Prudniku. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i ZS w 

Głogówku 
XIII/133/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określania zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PCPR, PUP, 

PFRON. 

XIII/134/2019 30.08.2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Prudnickiego od 

dnia 1 września 2019 r. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz do Kuratora 

Oświaty. 

XIII/135/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego: 

wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Prudnicki. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i Wydziału 

Oświaty i Zdrowia oraz do 

Kuratora Oświaty. 

XIII/136/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na 

odległość. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i Wydziału 

Oświaty i Zdrowia oraz do 

Kuratora Oświaty. 

XIV/137/2019 20.09.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XIV/138/2019 20.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 
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 podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XV/139/2019 27.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

XV/140/2019 27.09.2019 w sprawie budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XV/141/2019 27.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XV/142/2019 27.09.2019 w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 

2020. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego. 

XV/143/2019 27.09.2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Powiatowego 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Prudniku 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz do Kuratora 

Oświaty. 
XV/144/2019 27.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz do Kuratora 

Oświaty. 
XVI/145/2019 25.10.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XVI/146/2019 25.10.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Prudnickiego. 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XVI/147/2019 25.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PUP, PCPR, 

PFRON. 

XVI/148/2019 25.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
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art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019. 

 

XVI/149/2019 25.10.2019 w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Domu pomocy 

Społecznej dla Dorosłych 

Zgromadzenia Św. Elżbiety 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego i DPS Grabina  
XVI/150/2019 25.10.2019 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
XVI/151/2019 25.10.2019 w sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu na 

uchwałę Rady Powiatu w Prudniku 

Nr XIII/127/2019 z dnia dnia 30 

sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z Radnym Rady 

Powiatu w Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

XVI/152/2019 25.10.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania konfliktem Interesów. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
XVII/153/2019 29.11.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r. 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XVII/154/2019 29.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XVII/155/2019 29.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Prudniku. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego PFRON, PCPR, 

PUP. 

XVII/156/2019 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu i zawarcie kolejnej 

umowy najmu części 

nieruchomości położonej 

w Prudniku przy ul. Klasztornej 4. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

XVII/157/2019 29.11.2019 w sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu na 

uchwalę Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 25 marca 2019 r. Nr 

VIII/71/2019 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie 

Zarządu Powiatu w Prudniku. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego 
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XVII/159/2019 29.11.2019 w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 

rok. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
XVIII/160/2019 20.12.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2019 r.  

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XVIII/161/2019 20.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określania zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Prudniku. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PCPR, PUP, 

PFRON 

XVIII/162/2019 20.12.2019 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Prudnickiego do realizacji 

Programu pn. „ Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” edycja 

2019-2020. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, PCPR 

XIX/163/2019 30.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 

drogowego. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz do 

Wydziału Inżynierii. 
XIX/164/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Prudnickiego. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XIX/165/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2020 r. 

 

Przekazanie do Wydziału 

Finansowo-Budżetowego, 

podległych jednostek i RIO 

w Opolu 
XIX/166/2019 30.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

XIX/167/2019 30.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu  

z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz Wydziału 

Komunikacji i Transportu. 

XIX/168/2019 30.12.2019 w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, Izby 

Aptekarskiej, do wszystkich 
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aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu, do 

Burmistrzów Gminy Biała, 

Prudnik i Głogówek oraz 

Wójta Gminy Lubrza. 
XIX/169/2019 30.12.2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego: wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach prowadzonych przez 

Powiat Prudnicki. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego, jednostek 

organizacyjnych, Wydziału 

Oświaty  

i Zdrowia oraz do Kuratora 

Oświaty. 

XIX/170/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia „Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu 

Prudnickiego na lata 2020-2023 z 

perspektywą do roku 2027” wraz z 

prognozą oddziaływania na 

środowisko „Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu 

Prudnickiego na lata 2020-2023 

z perspektywą do roku 2027”. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz do Referatu 

Ochrony Środowiska. 

XIX/171/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego 

do partnerstwa w celu realizacji 

wspólnego projektu pn. „Technika 

bez granic” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego oraz Partnera 

Wiodącego – Szkoły w 

Brutalu. 

XIX/172/2019 30.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu 

w Prudniku na I półrocze 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
XIX/173/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Prudniku na 2020 

r. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
XIX/174/2019 30.12.2019 w sprawie wykonywania 

niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej. 

 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 

Nr XIX/175/2019 30.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej sprzeciwu co do 

lokalizacji na budowę stacji 

bazowej telefonii komórkowej Play 

nr PRD 7001C Z szafami 

telekomunikacyjnymi na działce 

Uchwałę zrealizowano 

zgodnie z jej treścią. 

Przekazano do Wojewody 

Opolskiego 
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191/7 w miejscowości Wierzbiec 

gm. Prudnik. 

 

 

 

 

Uchwały Zarządu Powiatu 

 

1. Uchwała Nr 10/34/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie 

wydatków i zaciągnięcia zobowiązań. 

2. Uchwała Nr 10/35/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na 

zaciąganiu kredytów i pożyczek na 2019 r. 

3. Uchwała Nr 10/36/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok. 

4. Uchwała Nr 11/37/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

5. Uchwała Nr 11/38/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 

2019 r. 

6. Uchwała Nr 11/39/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia ceny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

7. Uchwała Nr 12/40/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu prudnickiego w związku z realizacją projektu 

pn. „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Uchwała Nr 12/41/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

9. Uchwała Nr 12/42/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum 

pomocy Rodzinie w Prudniku. 
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10. Uchwała Nr 12/43/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

11. Uchwała Nr 12/44/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

12. Uchwała Nr 12/45/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

odwołania Pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku do zawarcia umowy z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą 

w Warszawie o udostępnianie informacji gospodarczych. 

13. Uchwała Nr 12/46/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

14. Uchwała Nr 12/47/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia dl Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Prudniku. 

15. Uchwała Nr 12/48/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

16. Uchwała Nr 12/49/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

17. Uchwała Nr 12/50/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

18. Uchwała Nr 12/51/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Prudniku do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją projektu pn. „ Bliżej 

rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej- II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

19. Uchwała Nr 12/52/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń wola dla Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

20. Uchwała Nr 12/53/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

21. Uchwała Nr 13/54/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

22. Uchwała Nr 13/55/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 
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23. Uchwała Nr 13/56/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego 2019 

r. 

24. Uchwała Nr 13/57/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

25. Uchwała Nr 14/58/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

26. Uchwała Nr 14/59/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku w celu zastępstwa w czasie 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pani Justyny Kipki- Musz. 

27. Uchwała Nr 14/60/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

28. Uchwała Nr 15/61/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Aktywny Samorząd” za 

2018 rok. 

29. Uchwała Nr 15/62/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie 

Powiatu Prudnickiego w 2019 roku. 

30. Uchwała Nr 15/63/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

31. Uchwała Nr 15/64/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

32. Uchwała Nr 15/65/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

33. Uchwała Nr 15/66/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. na podstawie art. 

32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 z późn. zm.) uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr III/32/2018 z dnia 14 grudnia 2018 

r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej, art. 89 ust. 4 pkt 1 oraz 

ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.) 

34. Uchwała Nr 15/67/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2019 r. na podstawie art. 

32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 z późn. zm.) uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr III/32/2018 z dnia 14 grudnia 2018 

r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku, art. 89 ust. 
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4 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 z późn. zm.) 

35. Uchwała Nr 16/68/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z rozliczeniem projektu pn. „Seniorzy 

bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A 

w Euroregionie Pradziad. 

36. Uchwała Nr 17/69/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

37. Uchwała Nr 18/70/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

38. Uchwała Nr 18/71/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

39. Uchwała Nr 18/72/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego na Prudnickim Centrum Medycznym 

Spółka Akcyjna w Prudniku. 

40. Uchwała Nr 18/73/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmian 

w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

41. Uchwała Nr 19/74/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych 

Powiatu Prudnickiego i gospodarki uzyskanym drewnem. 

42. Uchwała Nr 19/75/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

43. Uchwała Nr 19/76/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

44. Uchwała Nr 19/76A/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. „ Bliżej 

rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej- edycja II” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014- 2020. 

45. Uchwała Nr 20/77/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

46. Uchwała Nr 20/78/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

47. Uchwała Nr 20/79/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z przygotowaniem do realizacji, 
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realizacją oraz rozliczeniem projektu pn. „ Technika bez granic” realizowanego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

48. Uchwała Nr 21/80/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Prudniku. 

49. Uchwała Nr 22/81/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

50. Uchwała Nr 22/82/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

51. Uchwała Nr 22/83/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Aktywny Samorząd” 

w 2019 roku. 

52. Uchwała Nr 22/84/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Prudniku. 

53. Uchwała Nr 22/85/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnik pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej- edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014- 2020. 

54. Uchwała Nr 23/86/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 roku 

i przyznania dotacji na ten cel. 

55. Uchwała Nr 24/87/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

56. Uchwała Nr 24/88/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

57. Uchwała Nr 24/89/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

58. Uchwała Nr 25/90/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu: „ OD 

PRZEMOCY DO MOCY” W RAMACH Programu osłonowego „ WSPIERANIE 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 
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PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2019 r., który jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej. 

59. Uchwała Nr 25/91/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

60. Uchwała Nr 25/92/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

61. Uchwała Nr 26/93/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

62. Uchwała Nr 26/94/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

63. Uchwała Nr 26/95/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym. 

64. Uchwała Nr 26/96/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie 

odwołania Pani Jadwigi Harasymowicz ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

65. Uchwała Nr 26/96A/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie 

nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości, prawa własności nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Głogówek. 

66. Uchwała Nr 27/97/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2019 opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane. 

67. Uchwała Nr 27/98/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie na rok 2019. 

68. Uchwała Nr 27/99/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

69. Uchwała Nr 27/100/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowanego budżetu na 2019 r. 

70. Uchwała Nr 27/101/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do: złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania stosownej umowy 

oraz składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy 

o dofinansowanie projektu i dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych do 

realizacji projektu. 

71. Uchwała Nr 27/102/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno- 

terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu 

Wojewody Opolskiego. 
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72. Uchwała Nr 27/103/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu korekcyjno-

Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu 

Wojewody Opolskiego. 

73. Uchwała Nr 27/104/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie okresowych 

stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

74. Uchwała Nr 28/105/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powołania członka Zarządu- Prezesa Spółki pod firmą prudnickie Centrum Medyczne S.A. 

w Prudniku. 

75. Uchwała Nr 29/106/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

76. Uchwała Nr 29/107/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

77. Uchwała Nr 29/108/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 

oddania w najem czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 23, 

18 m2, mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4 oraz ustalenie 

miesięcznej stawki czynszu za najem. 

78. Uchwała Nr 30/109/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

79. Uchwała Nr 30/110/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

80. Uchwała Nr 31/111/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

81. Uchwała Nr 31/112/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

82. Uchwała Nr 31/113/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie 

upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku do odbioru przedmiotu najmu 

zgodnie z umową nr GK.6845.1.1.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w związku z wygaśnięciem 

przedmiotu umowy. 

83. Uchwała Nr 32/114/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu powiatu Prudnickiego 2019 r. 

84. Uchwała Nr 32/115/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

85. Uchwała Nr 33/116/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 
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86. Uchwała Nr 34/117/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

87. Uchwała Nr 34/118/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

88. Uchwała Nr 35/119/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

89. Uchwała Nr 35/120/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

90. Uchwała Nr 35/121/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Prudniku. 

91. Uchwała Nr 36/122/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. 

92. Uchwała Nr 36/123/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

93. Uchwała Nr 37/124/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

94. Uchwała Nr 37/125/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowanego budżetu na 2019 r. 

95. Uchwała Nr 37/126/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Prudnickiego położonej w Głogówku, oznaczonej jako działka nr 837/6, 

mapa 7 o powierzchni 0,0322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę 

wieczystą KW nr OP1P/00043751/8, na rzecz TAURON Dystrybucji S. A., 31-035 Kraków ul. 

Podgórska 25A, Oddział w Opolu. 

96. Uchwała Nr 37/127/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 

97. Uchwała Nr 38/128/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

98. Uchwała Nr 38/129/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

99. Uchwała Nr 39/130/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna 

w Prudniku i wykonywania prawa głosu. 
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100. Uchwała Nr 40/131/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

101. Uchwała Nr 40/132/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego w Prudniku. 

102. Uchwała Nr 40/133/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku. 

103. Uchwała Nr 40/134/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 

Prudniku. 

104. Uchwała Nr 40/135/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

105. Uchwała Nr 40/136/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

106. Uchwała Nr 41/137/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

107. Uchwała Nr 41/138/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „ Opieka 

wytchnienia’- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i dokonywania 

wszelkich innych czynności koniecznych do realizacji projektu. 

108. Uchwała Nr 42/139/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

109. Uchwała Nr 42/140/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

110. Uchwała Nr 43/141/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

111. Uchwała Nr 43/142/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

112. Uchwała Nr 43/143/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie powołania komisji do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez 

organizację pozarządowe. 

113. Uchwała Nr 43/144/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus”. 

114. Uchwała Nr 44/145/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 
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115. Uchwała Nr 44/146/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

116. Uchwała Nr 44/147/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji 

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. 

117. Uchwała Nr 45/148/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

118. Uchwała Nr 45/149/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

119. Uchwała Nr 45/150/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w 

Prudniku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów 

i wysokości okresowych stypendiów powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności 

sportowej. 

120. Uchwała Nr 45/151/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 

Prudniku. 

121. Uchwała Nr 46/152/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

122. Uchwała Nr 46/153/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

123. Uchwała Nr 47/154/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie odwołanie darowizny nieruchomości w obrębie Głogówek i 

oznaczonej jako działki nr 837/11; 837/12; 837/13; 837/14; 837/15, mapa 7 o łącznej 

powierzchni 1,1714 ha. 

124. Uchwała Nr 47/155/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

oddania w użyczenie na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. 

Jagiellońskiej 3. 

125. Uchwała Nr 47/156/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w 

Prudniku. 

126. Uchwała Nr 47/157/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w 

Prudniku. 
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127. Uchwała Nr 47/158/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w 

Prudniku. 

128. Uchwała Nr 47/159/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

129. Uchwała Nr 48/160/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 

130. Uchwała Nr 48/161/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

131. Uchwała Nr 48/162/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

132. Uchwała Nr 49/163/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 

133. Uchwała Nr 49/164/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzicami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi. 

134. Uchwała Nr 49/165/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

135. Uchwała Nr 49/166/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

136. Uchwała Nr 50/166A/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi- Zarządu Powiatu w Prudniku. 

137. Uchwała Nr 51/167/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 

138. Uchwała Nr 52/168/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

139. Uchwała Nr 52/169/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

140. Uchwała Nr 52/170/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Prudniku realizacji 

pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus”. 

141. Uchwała Nr 52/171/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku na czas 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

142. Uchwała Nr 52/172/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku realizacją pilotażowego programu „ 

Rehabilitacja 25 plus”. 
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143. Uchwała Nr 53/173/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

144. Uchwała Nr 53/174/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

145. Uchwała Nr 53/175/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 

146. Uchwała Nr 53/176/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi. 

147. Uchwała Nr 53/177/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

przeznaczenia części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, do 

udostępnienia w drodze zawarcia umowy użyczenia na okres 10 lat z Gminą Prudnik. 

148. Uchwała Nr 53/178/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

wskazania członków Zarządu Powiatu Prudnickiego upoważnionych do podpisania umowy 

pożyczki udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu priorytetowego nr. 3.1.2 „ Poprawa jakości powietrza Część 2) 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku 

LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”. 

149. Uchwała Nr 55/179/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

150. Uchwała Nr 55/180/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

151. Uchwała Nr 55/181/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją III edycji Pilotażowego programu wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych. 

152. Uchwała Nr 55/182/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. 

153. Uchwała Nr 56/183/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do kontroli. 

154. Uchwała Nr 56/184/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do kontroli. 

155. Uchwała Nr 56/185/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do kontroli. 
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156. Uchwała Nr 56/186/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. 

157. Uchwała Nr 56/187/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

158. Uchwała Nr 56/188/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

159. Uchwała Nr 56/189/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 

160. Uchwała Nr 57/190/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

161. Uchwała Nr 57/191/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

162. Uchwała Nr 57/192/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej 

w Powiecie na rok 2020. 

163. Uchwała Nr 57/193/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich 

prowadzonych przez Wydział Inżynierii. 

164. Uchwała Nr 59/194/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 października 2019 r. w 

sprawie zmian budżetu powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

165. Uchwała Nr 59/195/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 października 2019 r. w 

sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

166. Uchwała Nr 59/196/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 października 2019 r. w 

sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości. 

167. Uchwała Nr 59/197/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 października 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

168. Uchwała Nr 60/198/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 października 2019 r. w 

sprawie zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

169. Uchwała Nr 60/199/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18 października 2019 r. w 

sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

170. Uchwała Nr 61/200/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 października 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

171. Uchwała Nr 62/201/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r. w 

sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 
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172. Uchwała Nr 62/202/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r. w 

sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

173. Uchwała Nr 62/203/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej w powiecie na rok 2020. 

174. Uchwała Nr 62/204/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2019 r.  w 

sprawie upoważnienia Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do 

składania oświadczeń woli. 

175. Uchwała Nr 63/205/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

176. Uchwała Nr 63/206/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

177. Uchwała Nr 63/207/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu 

Prudnickiego w 2020 roku. 

178. Uchwała Nr 64/208/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

179. Uchwała Nr 64/209/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

180. Uchwała Nr 64/210/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa. 

181. Uchwała Nr 64/211/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa. 

182. Uchwała Nr 66/212/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

183. Uchwała Nr 66/213/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

184. Uchwała Nr 66/214/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu 

godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. 

185. Uchwała Nr 66/215/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia. 

186. Uchwała Nr 66/216/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku. 
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187. Uchwała Nr 67/217/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

188. Uchwała Nr 67/218/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

189. Uchwała Nr 68/219/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

190. Uchwała Nr 67/220/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 listopada 2019 r. w prawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego polegającego na 

prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Prudnickiego w roku 2020. 

191. Uchwała Nr 68/221/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020. 

192. Uchwała Nr 68/222/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

przyjęcia darowizny. 

193. Uchwała Nr 68/223/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2019 r. 

194. Uchwała Nr 68/224/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

planu finansowego budżetu na 2019 r. 

195. Uchwała Nr 69/225/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

196. Uchwała Nr 69/226/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

197. Uchwała Nr 69/227/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 

198. Uchwała Nr 69/228/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 

oddania w najem na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o 

powierzchni 46,59 m2, mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. 

Klasztornej 4 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem. 

199. Uchwała Nr 70/229/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

200. Uchwała Nr 70/230/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 
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201. Uchwała Nr 70/231/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

202. Uchwała Nr 71/232/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu finansowego budżetu na 2019 r. 

203. Uchwała Nr 71/233/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020. 

204. Uchwała Nr 72/234/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. 

205. Uchwała Nr 72/235/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmian planu budżetu na 2019 r. 

206. Uchwała Nr 73/236/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej. 

207. Uchwała Nr 73/237/2019 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Prudniku. 
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