RAPORT O STANIE POWIATU PRUDNICKIEGO

2020 ROK

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 2020 r. Dokument
powstawał w nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa,
kiedy to wysiłki samorządów koncentrowały się głównie na walce o najwyższą stawkę, jaką jest
zdrowie i życie mieszkańców. Tym bardziej, w obliczu tak trudnych warunków pracy, należy
docenić trud i wysiłek pracowników naszego urzędu, którzy mimo pandemii nieprzerwanie
pracowali w tym trudnym czasie a urząd był dostępny dla naszych mieszkańców.
Rok 2020 mimo wielu problemów zwłaszcza w zakresie finansowym wynikającym
z coraz większych obciążeń nakładanych na samorządy przez rząd, był bez wątpienia dobrym
czasem dla Powiatu Prudnickiego. Ogrom podejmowanych działań w tym czasie we wszystkich
obszarach funkcjonowania naszego samorządu oraz wiele inwestycji z udziałem środków
zewnętrznych pozwoliło utrzymać wysoką pozycję rankingową Powiatu nie tylko
w skali regionu, ale i całego kraju. W ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich
w kategorii powiatów do 60 tyś mieszkańców zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie
opolskim i dwunaste miejsce w kraju. Doceniono nasz powiat w zakresie pozyskiwania funduszy
na inwestycje, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca, funkcjonowania urzędu,
działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego a także w zakresie
wspierania edukacji, kultury i sportu.
Poprzedni rok minął przede wszystkim pod znakiem ogromnych inwestycji oświatowych.
W tym obszarze jesteśmy liderem wśród powiatów naszego województwa. Starania Zarządu
Powiatu w tym zakresie są nakierowane przede wszystkim na unowocześnienie bazy szkolnej,
którą chcemy doprowadzić do standardów XXI wieku. Dużym wyzwaniem dla powiatu okazała
się organizacja zbiorowego transportu publicznego, prowadzone są zaawansowane działania
zmierzające do utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, którego celem będzie przejęcie
zadania prowadzenia transportu publicznego w dwóch powiatach Głubczyckim i Prudnickim.
Bardzo dobrze układała się współpraca z naszymi partnerami z samorządów gminnych
naszego powiatu, której owocami były miedzy innymi realizacje wspólnych inwestycji
drogowych.
Przed nami sporo nowych zadań i wyzwań. Zapewne część z nich będzie podlegało
weryfikacji i korekcie po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków trwającej
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pandemii. Żyjemy w przełomowym momencie naszej historii, niezwykle trudnym
i nieprzewidywalnym. Niezależnie od tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości, pragniemy
zapewnić Was, drodzy Mieszkańcy, że jako samorząd dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić
Wam jak najlepsze warunki do życia.
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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 2020 r. liczba ludności
w Powiecie wynosiła 54.765 osób, tj. 26.338 mężczyzn (w tym w mieście 13.539 oraz na wsi
12.799) oraz 28.427 kobiet (w tym w mieście 15.085 oraz na wsi 13.342).
W Powiecie Prudnickim zarejestrowanych było 1676 osób bezrobotnych, stopa
bezrobocia wynosiła 9,9%. Na terenie powiatu działalność prowadziło 4754 podmiotów,
w tym 4585 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty
zatrudniające do 9 pracowników, 131 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 hurtowego i detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi – 935 podmiotów;
− budownictwa – 680 podmiotów;
− działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości – 556 podmiotów;
− przetwórstwa przemysłowego – 389 podmiotów;
− transportu i gospodarki magazynowej – 187 podmiotów;
− opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 204 podmioty;
− edukacji – 159 podmiotów;
− działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 143 podmioty;
− upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową –
136 podmiotów;
− pozostałej indywidualnej działalności usługowej – 135 podmiotów
− działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej – 77 podmiotów;
− działalności w zakresie architektury i inżynierii – 74 podmioty.
Powiat zgodnie z art. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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;
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kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki; geodezji,
kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami; administracji architektonicznobudowlanej, 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;
W celu wykonywania zadań powiat tworzył 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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RADA POWIATU I ZARZĄD POWIATU
Od 31 marca 2020 r. wprowadzono prawną możliwość odbywania przez kolegialne organy
administracji posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to
w szczególności transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym. W tym czasie uczestnicy
posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia (art. 15zzzi
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Kwestię tę
doprecyzowano 18 kwietnia 2020 r. i uchwalono wprost, że w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące samorządów oraz działające
kolegialnie organy: wykonawcze w samorządach oraz w organach pomocniczych samorządów
mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje zdalnie. Mogą też podejmować rozstrzygnięcia, w
tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub
korespondencyjnie (art. 15zzx ust. 1 wskazanej powyżej ustawy).
Mimo pandemii, praca Rady Powiatu w Prudniku odbywa się stacjonarnie od miesiąca
marca do miesiąca września (za wyjątkiem m-c kwietnia), przy zachowaniu zasad sanitarnych,
wykorzystując hale sportową Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Od miesiąca października
wprowadzono obrady zdalne. Nie obyło się to bez problemów technicznych, które zostały
rozwiązane i obrady przebiegały coraz sprawniej.
Skład RADA POWIATU
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.
Radny Tomasz Woźniak pisemnie zrzekł się mandatu, który wygasł z dniem 02 kwietnia
2020 r., w dniu 29 maja 2020 r. mandat objęła Pani Ewelina Langfort.
PREZYDIUM RADY POWIATU, tworzą po dokonanym przez Radę wyborze:
Józef Janeczko- Przewodniczący Rady Powiatu,
Antoni Sokołowski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Józef Meleszko- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
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W 2020 roku odbyło się 17 posiedzeń Rady Powiatu w Prudniku na których podjęto 115
uchwał:
TYTUŁ UCHWAŁY

SPOSÓB
WYKONANIA
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazanie
uchwały do
Wojewody
Opolskiego oraz
ZSR w Prudniku.

NUMER
UCHWAŁY
XX/176/2020

DATA
UCHWAŁY
14 .01.2020 r.

XX/177/2020

14 .01.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej progn
ozy
finansowej Powiatu
Prudnickiego.

XX/178/2020

14 .01.2020 r.

W sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do partnerstwa
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.

XXI/179/2020

31.01.2020 r.

XXI/180/2020

31.01.2020 r.

XXI/181/2020

31.01.2020 r.

XXI/182/2020

31.01.2020 r.

XXI/183/2020

31.01.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie zmiany wieloletniej Przekazano do
prognozy
finansowej
Powiatu Wydziału
Prudnickiego.
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie wyrażenia zgody na Uchwałę
odstąpienie
od
obowiązku zrealizowano
przetargowego
trybu
zawarcia zgodnie z jej
umowy najmu i zawarcie kolejnej treścią. Przekazano
umowy najmu części nieruchomości do Wojewody
położonej
Opolskiego.
w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.
w sprawie uchwalenia powiatowego Uchwałę
programu
zapobiegania zrealizowano
przestępczości
oraz
ochrony zgodnie z jej
bezpieczeństwa
obywateli treścią. Przekazano
i porządku publicznego.
do Wojewody
Opolskiego.
w sprawie udzielenia Gminie Prudnik Uchwałę
pomocy finansowej w formie dotacji zrealizowano
celowej.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody

w spawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.
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XXI/184/2020

31.01.2020 r.

w sprawie udzielenia Gminie Lubrza
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.

XXI/185/2020

31.01.2020 r.

w sprawie udzielenia Gminie
Głogówek pomocy finansowej w
formie dotacji celowej.

XXI/186/2020

31.01.2020 r.

w sprawie udzielenia Gminie Biała
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.

XXI/187/2020

XXI/188/2020

31.01.2020 r.

XXI/189/2020

31.01.2020 r.

XXI/190/2020

31.01.2020 r.

XXI/191/2020

31.01.2020 r.

Opolskiego oraz
Gminy Prudnik.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Gminy Lubrza.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Gminy Głogówek.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Gminy Biała.
Projekt uchwały
został wycofany.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w
Prudniku poprzez zmianę siedziby
w sprawie zamiaru likwidacji Uchwałę
Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w zrealizowano
Prudniku.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Uchwałę
Policealnej w Prudniku.
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Uchwałę
Policealnej Nr 2 w Prudniku.
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
w sprawie wniesienia skargi Uchwałę
kasacyjnej do Naczelnego Sądu zrealizowano
Administracyjnego w Warszawie od zgodnie z jej
Wyroku
Wojewódzkiego
Sądu treścią. Przekazano
Administracyjnego w Opolu z dnia do Wojewody
17 grudnia 2020 r. sygn.. akt II Opolskiego.
SA/Op 418/19 w przedmiocie
stwierdzenia nieważności uchwały
Rady Powiatu w Prudniku Nr
XIII/127/2019 z dnia 30 sierpnia
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2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z Radnym Rady Powiatu w Prudniku.
XXII/192/2020

28.02.2020 r.

XXII/193/2020

28.02.2020 r.

XXII/194/2020

28.02.2020 r.

XXII/195/2020

28.02.2020 r.

XXII/196/2020

28.02.2020 r.

XXII/197/2020

28.02.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie zmiany wieloletniej Przekazano do
prognozy
finansowej
Powiatu Wydziału
Prudnickiego.
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie zaciągania kredytu Uchwałę
długoterminowego w 2020 r.
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wydziału
Finansowego i RIO
w Opolu.
w sprawie przystąpienia Powiatu Uchwałę
Prudnickiego do partnerstwa z zrealizowano
Regionalnym Ośrodkiem Polityki zgodnie z jej
Społecznej w Opolu w celu wspólnej treścią. Przekazano
realizacji projektu pn. ”Nie-Sami- do Wojewody
Dzielni II – rozwój usług społecznych Opolskiego i
oraz
wspierających
osoby Powiatowego
niesamodzielne – II edycja”.
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwałę
dotyczącej
poparcia
petycji zrealizowano
skierowanej
do
Konferencji zgodnie z jej
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej treścią. Przekazano
Intronizacji Jezusa Chrystusa na do Wojewody
Króla Polski według zaleceń Rozalii Opolskiego i Pani
Celakównej.
Renaty Sutor,
nadawcy petycji.
w sprawie rozpatrzenia wystąpienia Przyjęcie
pokontrolnego, skierowanego przez wystąpienia
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w pokontrolnego
Prudniku.
skierowanego przez
Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w
Prudniku po
przeprowadzeniu
kontroli wydatków
na promocję
Powiatu Pr.
w 2019 r.
Przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
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XXIII/198/2020

27.03.2020 r.

XXIII/199/2020

27.03.2020 r.

XXIII/200/2020

27.03.2020 r.

XXIV/201/2020

15.04.2020 r.

XXIV/202/2020

15.04.2020 r.

XXIV/203/2020

15.04.2020 r.

XXIV/204/2020

15.04.2020 r.

XXIV/205/2020

15.04.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie złożenia wniosku o Uchwałę
udzielenie zezwolenia na utworzenie zrealizowano
oddziału przygotowania wojskowego zgodnie z jej
oraz zobowiązania się do ponoszenia treścią. Przekazano
kosztów kształcenia w oddziale do Wojewody
przygotowania wojskowego.
Opolskiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Uchwałę
Prudnickiego do realizacji programu zrealizowano
pn. „Opieka Wytchnieniowa” – zgodnie z jej
edycja 2020.
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego i
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie zmiany wieloletniej Przekazano do
prognozy
finansowej
Powiatu Wydziału
Prudnickiego.
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie przystąpienia Powiatu Uchwałę
Prudnickiego do realizacji projektu zrealizowano
pn.
„Pomoc
osobom zgodnie z jej
niepełnosprawnym poszkodowanym treścią. Przekazano
w wyniku żywiołu lub sytuacji do Wojewody
kryzysowych
wywołanych Opolskiego i
chorobami zakaźnymi” – Moduł III. Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
w sprawie określenia zadań i podziału Uchwałę
środków Państwowego Funduszu zrealizowano
Rehabilitacji
Osób zgodnie z jej
Niepełnosprawnych na rehabilitację treścią. Przekazano
społeczną i zawodową realizowanych do Wojewody
przez Powiatowe Centrum Pomocy Opolskiego,
Rodzinie oraz Powiatowy Urząd PFRON, PCPR i
Pracy w Prudniku.
PUP.
w sprawie wyrażenia zgody na Uchwałę
przystąpienia Powiatu Prudnickiego zrealizowano
do partnerstwa w celu realizacji zgodnie z jej
wspólnego projektu pn. „Sieć treścią. Przekazano
inkubatorów
przedsiębiorczości
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szkolnej” w ramach Programu
Współpracy
Transgranicznej
INTERREG V-A.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcia pieczy
zastępczej – III edycja” w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego 2014 – 2020.

XXIV/206/2020

15.04.2020 r.

XXV/207/2020

30.04.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXV/208/2020

30.04.2020 r.

XXV/209/2020

30.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Sieć
inkubatorów
przedsiębiorczości
szkolnej” w ramach Programu
Współpracy
Transgranicznej
INTERREG V-A.
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Białej za 2019
r.

XXV/210/2020

30.04.2020 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy
społecznej
Powiatu
Prudnickiego za rok 2019.

XXV/211/2020

30.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do
realizacji
projektu
pn.
„Przebudowa,
nadbudowa
i
rozbudowa budynku Domu Pomocy
Społecznej w Prudniku w zakresie
zewnętrznego
szybu
dźwigu
osobowego w celu likwidacji barier
architektonicznych”.
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do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego i
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
ZOZ
w Białej.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego i
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego i DPS
w Prudniku.

XXV/212/2020

30.04.2020 r.

XXV/213/2020

30.04.2020 r.

XXV/214/2020

30.04.2020 r.

XXVI/215/2020

29.05.2020 r.

XXVI/216/2020

29.05.2020 r.

XXVI/217/2020

29.05.2020 r.

XXVI/218/2020

29.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu Uchwałę
pracy Rady Powiatu w Prudniku na zrealizowano
2020 rok.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwałę
zatwierdzenia planów pracy komisji zrealizowano
stałych Rady Powiatu w Prudniku na zgodnie z jej
I półrocze 2020 r.
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na Uchwałę
przystąpienie Powiatu Prudnickiego zrealizowano
do partnerstwa w celu realizacji zgodnie z jej
przedsięwzięcia polegającego na treścią. Przekazano
wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej do Wojewody
w ciągu drogi gminnej przy Opolskiego.
ul. Gimnazjalnej w Prudniku w
ramach projektu pn. „Stanisław
Szozda łączy narody” w ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Uchwałę
Zarządowi Powiatu w Prudniku.
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
w
sprawie
rozpatrzenia
i Przekazano do
zatwierdzenia
sprawozdania Wydziału
finansowego Powiatu Prudnickiego Finansowego oraz
wraz
ze
sprawozdaniem RIO
z wykonania budżetu za 2019 rok.
w Opolu.
w sprawie udzielenia absolutorium Przekazano do
Zarządowi Powiatu w Prudniku.
Wydziału
Finansowego oraz
RIO
w Opolu.
w sprawie rozpatrzenia wystąpienia Przyjęcie
pokontrolnego, skierowanego przez wystąpienia
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w pokontrolnego
Prudniku.
skierowanego przez
Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w
Prudniku po
przeprowadzeniu
kontroli
wykorzystania
samochodów
prywatnych do
celów służbowych
oraz wyjazdów
krajowych
i zagranicznych
członków Zarządu
Powiatu od
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listopada 2018 r. do
31 grudnia 2019 r.
Uchwałę
przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
XXVI/219/2020

29.05.2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe
w
publicznym
transporcie zbiorowym obejmującym
powiatowe linie komunikacyjne w
Powiecie Prudnickim.

XXVI/220/2020

29.05.2020 r.

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.

XXVI/221/2020

29.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania stałej Komisji Edukacji,
Bezpieczeństwa
Publicznego,
Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Powiatu w
Prudniku.

XXVI/222/2020

29.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Prudniku.

XXVI/223/2020

29.05.2020 r.

w sprawie oceny ekonomiczno–
finansowej
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej w Białej.

XXVI/224/2020

29.05.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXVI/225/2020

29.05.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego.
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Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.

Objęcie mandatu
przez Radną
Ewelinę Langfort,
zmiana składu
osobowego
Komisji.
Przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
Objęcie mandatu
przez Radną
Ewelinę Langfort,
zmiana składu
osobowego
Komisji.
Przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego i ZOZ
w Białej.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych

XXVI/226/2020

29.05.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do programu „CYBER.MIL z klasą”.

XXVII/227/2020

15.06.2020 r.

w sprawie przekazania skargi według
właściwości.

XXVIII/228/2020

26.06.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXVIII/229/2020

26.06.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego.

XVIII/230/2020

26.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Powiatu
w Prudniku na II półrocze 2020 r.

XXVIII/231/2020

26.06.2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Rolniczych w Prudniku Szkoły
Policealnej Nr 2 w Prudniku i jej
likwidacji.

XXVIII/232/2020

26.06.2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Rolniczych w Prudniku Szkoły
Policealnej w Prudniku i jej
likwidacji.

XVIII/233/2020

26.06.2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Rolniczych w Prudniku
Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w
Prudniku i jej likwidacji.
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jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
Kuratora Oświaty
oraz ZSR
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
Kuratora Oświaty
oraz ZSR
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
Kuratora Oświaty

XXVIII/234/2020

26.06.2020 r.

w sprawie poparcia uchwały Rady
Miejskiej w Głogówku w sprawie
wyrażenia
poparcia
działań
zmierzających
do
powstania
zbiornika
retencyjnego
w
Racławicach Śląskich.

XXVIII/235/2020

26.06.2020 r.

w sprawie poparcia uchwały Rady
Miejskiej w Głogówku w sprawie
wyrażenia
poparcia
dla
funkcjonowania OHZ Głogówek Sp.
z o.o. jako samodzielnego podmiotu.

XXVIII/236/2020

26.06.2020 r.

w sprawie wniesienia kasacji do
Naczelnego Sadu Administracyjnego

XXVIII/237/2020

26.06.2020 r.

XXIX/238/2020

07.08.2020 r.

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.
w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXIX/239/2020

07.08.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego.

XXIX/240/2020

07.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
„Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
– KOLEJ+ do 2028 roku”.

XXIX/241/2020

07.08.2020 r.

w sprawie poparcia Apelu Rady
Miejskiej w Głogówku w sprawie
potrzeby ogłoszenia stanu klęski na
terenie Gminy Głogówek w związku
z wystąpieniem plagi gryzoni
polnych.
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oraz ZSR
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Urzędu Miejskiego
w Głogówku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Urzędu Miejskiego
w Głogówku.
Uchwała nie została
podjęta
przez
Radę Powiatu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
PFRON, PCPR i
PUP.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz do
Rady Miejskiej w
Głogówku.

XXIX/242/2020

07.08.2020 r.

XXIX/243/2020

07.08.2020 r.

XXIX/244/2020

07.08.2020 r.

XXIX/245/2020

07.08.2020 r.

XXX/246/2020

28.08.2020 r.

XXX/247/2020

28.08.2020 r.

XXX/248/2020

28.08.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę
działanie Zarządu Powiatu w zrealizowano
Prudniku.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na Uchwałę
zawarcie umowy najmu na czas zrealizowano
nieoznaczony
zgodnie z jej
i
odstąpienie
od
obowiązku treścią. Przekazano
przetargowego
trybu
zawarcia do Wojewody
umowy najmu pomieszczeń o łącznej Opolskiego.
powierzchni użytkowej 134,00 m2
mieszczące się na parterze budynku
położonego w Prudniku przy
ul. Jagiellońskiej 3, na działce
oznaczonej w operacie gruntów
i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla
których Sąd Rejonowy w Prudniku
prowadzi księgę wieczystą nr KW
OP1P/00030174/5 z Powiatowym
Inspektoratem
Nadzoru
Budowlanego
w Powiecie Prudnickim.
w sprawie przystąpienia do realizacji Uchwałę
pilotażowego
programu
pn. zrealizowano
„Rehabilitacja 25 plus”.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz do
PCPR
w Prudniku.
w sprawie przystąpienia do realizacji Uchwałę
projektu pn. „Wsparcie dzieci zrealizowano
umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z jej
w okresie epidemii COVID-19”.
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz do
PCPR
w Prudniku.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie zmiany wieloletniej Przekazano do
prognozy
finansowej
Powiatu Wydziału
Prudnickiego.
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwałę
określenia zadań i podziału środków zrealizowano
Państwowego Funduszu Rehabilitacji zgodnie z jej
Osób
Niepełnosprawnych
na treścią. Przekazano
rehabilitację społeczną i zawodową do Wojewody
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realizowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych
szkół
ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych mających siedzibę na
obszarze Powiatu Prudnickiego od
dnia 1 września 2020 r.

XXX/249/2020

28.08.2020 r.

XXX/250/2020

28.08.2020 r.

XXX/251/2020

28.08.2020 r.

XXX/252/2020

28.08.2020 r.

XXX/253/2020

28.08.2020 r.

XXX/254/2020

28.08.2020 r.

w sprawie utworzenia Związku
Powiatowo – Gminnego „Pogranicze
Głubczycko – Prudnickie”.

XXX/255/2020

28.08.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zmiany przepisów prawa
miejscowego.

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Bezpieczne
pogranicze 2” w ramach Programu
Współpracy
Transgranicznej
INTERREG V-A.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Historia
buduje tożsamość” w ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „30 lat
samorządu
terytorialnego
na
pograniczu” w ramach Programu
Współpracy
Transgranicznej
INTERREG V-A.
w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych
Zgromadzenia
Św.
Elżbiety.
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Opolskiego,
PFRON, PCPR i
PUP.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Domu Pomocy
Społecznej
w Grabinie.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
Powiatu
Głubczyckiego oraz
Gmin tworzących
Związek
Powiatowo –
Gminny.
Rada Powiatu
uznała petycję za
bezzasadną.
Uchwałę

XXXI/256/2020

10.09.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXXI/257/2020

10.09.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego.

XXXII/258/2020

28.09.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXXII/259/2020

28.09.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia
pokontrolnego, skierowanego przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w
Prudniku.

XXXIII/260/2020

30.10.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXXIII/261/2020

30.10.2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego.

XXXIII/262/2020

30.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
na
rehabilitację społeczną i zawodową
realizowanych przez Powiatowe
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przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przyjęcie
wystąpienia
pokontrolnego
skierowanego przez
Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w
Prudniku po
przeprowadzeniu
kontroli
w zakresie
załatwiania skarg
i wniosków w
Starostwie
Powiatowym w
Prudniku. Uchwałę
przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,

Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Wielka Księga
Opozycji na pograniczu – tom IV” w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do ubiegania się o dofinansowanie
projektu pn.: ”Poprawa efektywności
energetycznej budynku Zespołu
Szkół Rolniczych w Prudniku”.
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.
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
2021.
w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXXIII/263/2020

30.10.2020 r.

XXXIII/264/2020

30.10.2020 r.

XXXIII/265/2020

30.10.2020 r.

XXXIII/266/2020

30.10.2020 r.

XXXIV/267/2020

27.11.2020 r.

XXXIV/268/2020

27.11.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

XXXIV/269/2020

27.11.2020 r.

XXXIV/270/2020

27.11.2020 r.

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.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Białej.
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PFRON, PCPR i
PUP.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
PFRON, PCPR i
PUP.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz

ZOZ
w Białej.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Kuratora Oświaty.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Wspólnoty
mieszkaniowej.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego i RIO
w Opolu.
Przekazano do
Wydziału
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.

XXXIV/271/2020

27.11.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia II
Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Prudniku poprzez
zmianę siedziby.

XXXIV/272/2020

27.11.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
w Prudniku poprzez zmianę siedziby.

XXXIV/273/2020

27.11.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia
Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez
zmianę siedziby.

XXXIV/274/2020

27.11.2020 r.

w sprawie przekazania skargi według
właściwości.

XXXV/275/2020

17.12.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2020 r.

XXXVI/276/2020

29.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy
finansowej
Powiatu
Prudnickiego na lata 2021 – 2024.

XXXVI/277/2020

29.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2021 rok.

XXXVI/278/2020

29.12.2020 r.

XXXVI/279/2020

29.12.2020 r.

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.
zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwałę
uchwalenia programu współpracy zrealizowano
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Powiatu Prudnickiego
z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.
3
ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.

zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.

XXXVI/280/2020

29.12.2020 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy Uchwałę
aptek ogólnodostępnych na terenie zrealizowano
Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego, Izby
Aptekarskiej, do
wszystkich
aptek
ogólnodostępnych
na terenie powiatu,
do Burmistrzów
Gminy Biała,
Prudnik i Głogówek
oraz Wójta Gminy
Lubrza.

XXXVI/281/2020

29.12.2020 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu
Prudnickiego do realizacji Programu
pn. „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” – edycja 2021.

XXXVI/282/2020

29.12.2020 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu
Prudnickiego do realizacji Programu
pn. „Opieka Wytchnieniowa” –
edycja 2021.

XXXVI/283/2020

29.12.2020 r.

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 w 2021 roku.

XXXVI/284/2020

29.12.2020 r.

w sprawie wykonywania niektórych
zadań z zakresu administracji
rządowej
dotyczących
przygotowania
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Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego oraz
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego,
PFRON
i PCPR w Prudniku.
Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano

i
przeprowadzenia
wojskowej.

kwalifikacji do Wojewody
Opolskiego.

XXXVI/285/2020

29.12.2020 r.

w
sprawie
nadania
Odznaki Nadanie Odznaki
Honorowej Powiatu Prudnickiego.
Honorowej Powiatu
Prudnickiego Panu
Ryszardowi
Grajkowi. Uchwałę
przekazano do
Wojewody
Opolskiego.
w sprawie uchwalenia planu pracy Uchwałę
Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
w sprawie zatwierdzenia planów Uchwałę
pracy komisji stałych Rady Powiatu zrealizowano
w Prudniku na I półrocze 2021 r.
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.

XXXVI/286/2020

29.12.2020 r.

XXXVI/287/2020

29.12.2020 r.

XXXVI/288/2020

29.12.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokość kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu na rok 2021.

Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.

XXXVI/289/2020

29.12.2020 r.

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.

XXXVI/290/2020

29.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.

XXXVI/291/2020

29.12.2020 r.

Uchwałę
zrealizowano
zgodnie z jej
treścią. Przekazano
do Wojewody
Opolskiego.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Przekazano do
Prudnickiego na 2020 r.
Wydziału
Finansowego,
podległych
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XXXVI/292/2020

29.12.2020 r.

jednostek i RIO w
Opolu.
w sprawie ustalenia wydatków, które Przekazano do
nie wygasają z upływem roku Wydziału
budżetowego.
Finansowego,
podległych
jednostek i RIO w
Opolu.

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;
Mając na uwadze pogarszająca się sytuację epidemiologiczną w trakcie miesiąca września
2020 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu zdalnego trybu obradowania. W 2020 roku odbyło się
67 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 223 uchwały:
1) Uchwała Nr 74/238/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok.
2)

Uchwała Nr 74/239/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian
w planie wydatków i zaciągania zobowiązań.

3)

Uchwała Nr 74/240/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych
polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek na 2020 r.

4) Uchwała Nr 76/241/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia kontroli nad rodzinami
zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo –
wychowawczymi.
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5) Uchwała Nr 76/242/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
6) Uchwała Nr 76/243/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania realizacji zadań publicznych
w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej.
7) Uchwała Nr 76/244/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
8) Uchwała Nr 76/245/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia.
9) Uchwała Nr 77/246/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 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.
10) Uchwała Nr 77/247/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym ustnym
przetargu nieograniczonym.
11) Uchwała Nr 77/248/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie oddania w najem na okres do trzech lat pomieszczenia o powierzchni
13,72 m2, mieszczącego się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3
oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.
12) Uchwała Nr 77/249/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu
Prudnickiego w 2020 roku.
13) Uchwała Nr 77/250/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody przystąpienia Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na
realizację programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego.
14) Uchwała Nr 77/251/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 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.
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15) Uchwała Nr 77/252/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody przystąpienia Powiatu Prudnickiego do składania wniosku
na realizację Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego.
16) Uchwała Nr 77/253/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 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.
17) Uchwała Nr 77/254/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
18) Uchwała Nr 77/255/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
19) Uchwała Nr 78/256/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku.
20) Uchwała Nr 79/257/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
21) Uchwała Nr 79/258/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2020 opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty,
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane.
22) Uchwała Nr 79/259/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe,
placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty na rok 2020.
23) Uchwała Nr 79/260/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Prudniku.
24) Uchwała Nr 79/261/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
i odwołania z funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.
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25) Uchwała Nr 79/262/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powierzenia wykonywania innej pracy tj. obowiązków Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Prudniku.
26) Uchwała Nr 80/263/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
27) Uchwała Nr 80/264/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
28) Uchwała Nr 80/265/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń
o powierzchni 40,49 m2, mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy
ul. Klasztornej 4 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.
29) Uchwała Nr 80/266/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia zasad rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
30) Uchwała Nr 80/267/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych
w Powiecie Prudnickim na rok 2020.
31) Uchwała Nr 80/268/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji programu pn. „Od zależności ku
samodzielności”.
32) Uchwała Nr 80/269/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją
Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
33) Uchwała Nr 81/270/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
34) Uchwała Nr 81/271/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na
realizację Programu Osłonowego RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY w ramach
„WSPIERANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2020, który
jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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35) Uchwała Nr 82/272/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na
terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 roku.
36) Uchwała Nr 82/273/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
37) Uchwała Nr 82/274/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
38) Uchwała Nr 82/275/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
39) Uchwała Nr 82/276/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów
stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.
40) Uchwała Nr 82/277/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiącej działkę nr 344/2, mapa 2, obręb Trzebina, o powierzchni 0,7441 ha, ustalenia
miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę oraz oddania w użyczenie działki nr 343/2,
mapa 2, o powierzchni 0,2596 ha, obręb Trzebina.
41) Uchwała Nr 82/278/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 49,44 m2,
mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.
42) Uchwała Nr 83/279/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
43) Uchwała Nr 83/280/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
44) Uchwała Nr 83/281/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
określenia planu kontroli pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r.
45) Uchwała Nr 83/282/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do kontroli.
46) Uchwała Nr 83/283/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z przygotowaniem do realizacji,
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realizacją oraz rozliczeniem projektu pn. „Razem pomagamy seniorom” realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.
47) Uchwała Nr 84/284/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
zmiany planu finansowego budżetu na 2020 r.
48) Uchwała Nr 84/285/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
49) Uchwała Nr 85/286/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
50) Uchwała Nr 85/287/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
51) Uchwała Nr 86/288/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
52) Uchwała Nr 86/289/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
53) Uchwała Nr 86/290/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Prudnickiego do realizacji
postanowień zawartych w umowie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.
54) Uchwała Nr 86/291/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”
w 2020 roku.
55) Uchwała Nr 87/292/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
56) Uchwała Nr 87/293/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
57) Uchwała Nr 87/294/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz
obsługi

i

odbioru

ustrukturyzowanych

faktur

elektronicznych

oraz

innych

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień
publicznych.
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58) Uchwała Nr 87/295/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do użyczenia sprzętu
niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu kształcenia.
59) Uchwała Nr 87/296/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku do
użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
60) Uchwała Nr 87/297/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
61) Uchwała Nr 87/298/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku do użyczenia sprzętu niezbędnego
do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia.
62) Uchwała Nr 87/299/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku do
użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
63) Uchwała Nr 88/300/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim.
64) Uchwała Nr 88/301/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
65) Uchwała Nr 88/302/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do programu: „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
66) Uchwała Nr 88/303/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku nie została podjęta.
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67) Uchwała Nr 88/304/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
68) Uchwała Nr 88/305/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
69) Uchwała Nr 89/306/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
70) Uchwała Nr 89/307/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
71) Uchwała Nr 89/308/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
72) Uchwała Nr 89/309/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną
i zawodową.
73) Uchwała Nr 90/310/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na ternie Powiatu Prudnickiego
w 2020 roku i przyznania dotacji na ten cel.
74) Uchwała Nr 91/311/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
75) Uchwała Nr 91/312/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
76) Uchwała Nr 91/313/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania nadzoru
właścicielskiego na Prudnickim Centrum Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku
Zarządu Powiatu w Prudniku.
77) Uchwała Nr 92/314/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu Powiatu Prudnickiego.
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78) Uchwała Nr 92/315/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
79) Uchwała Nr 92/316/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
80) Uchwała Nr 92/317/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.
81) Uchwała Nr 93/318/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
82) Uchwała Nr 93/319/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
83) Uchwała Nr 93/320/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie
wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
84) Uchwała Nr 95/321/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
85) Uchwała Nr 95/322/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
86) Uchwała Nr 97/323/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
87) Uchwała Nr 97/324/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
88) Uchwała Nr 98/325/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
89) Uchwała Nr 98/326/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
90) Uchwała Nr 98/327/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Prudniku.
91) Uchwała Nr 99/328/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
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92) Uchwała Nr 99/329/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
93) Uchwała Nr 100/330/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum
Medyczne S.A. w Prudniku.
94) Uchwała Nr 100/331/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
95) Uchwała Nr 100/332/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
96) Uchwała Nr 100/333/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Prudniku.
97) Uchwała Nr 101/334/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania członka Zarządu – Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum
Medyczne S.A. w Prudniku.
98) Uchwała Nr 101/335/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych.
99) Uchwała Nr 101/336/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu
pn. „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego
”Wspieranie

Jednostek

Samorządu

Terytorialnego

w

Tworzeniu

Systemu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r.”, który jest współfinansowany ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
100) Uchwała Nr 102/337/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
101) Uchwała Nr 102/338/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
102) Uchwała Nr 102/339/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.
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103) Uchwała Nr 103/340/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głubczycach, zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r. na godz. 10:00
w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce wykonania prawa głosu.
104) Uchwała Nr 103/341/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
105) Uchwała Nr 103/342/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
106) Uchwała Nr 104/343/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drugim ustnym
przetargu nieograniczonym.
107) Uchwała Nr 104/344/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 czerwca
2020 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją
Projektu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego
Programu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
108) Uchwała Nr 104/345/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego.
109) Uchwała Nr 104/346/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
110) Uchwała Nr 105/347/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją
Projektu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
111) Uchwała Nr 105/348/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
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112) Uchwała Nr 105/349/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
113) Uchwała Nr 105/350/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
114) Uchwała Nr 105/351/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
115) Uchwała Nr 105/352/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
116) Uchwała Nr 106/353/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
117) Uchwała Nr 106/354/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
118) Uchwała Nr 107/355/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
119) Uchwała Nr 107/356/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
120) Uchwała Nr 107/357/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Prudniku.
121) Uchwała Nr 107/358/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 20202024 z perspektywą do roku 2028”.
122) Uchwała Nr 108/359/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
123) Uchwała Nr 108/360/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
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124) Uchwała Nr 108/361/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad Prudnickim Centrum Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku.
125) Uchwała Nr 109/362/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku.
126) Uchwała Nr 109/363/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku.
127) Uchwała Nr 109/364/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu.
128) Uchwała Nr 109/365/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu.
129) Uchwała Nr 109/366/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych.
130) Uchwała Nr 109/367/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych.
131) Uchwała Nr 109/368/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji pilotażowego programu
pn. „Rehabilitacja 25 plus”.
132) Uchwała

Nr 109/369/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Prudnickiego w 2020 r.
133) Uchwała Nr 109/370/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
134) Uchwała Nr 109/371/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie
zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
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135) Uchwała Nr 111/372/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
136) Uchwała Nr 111/373/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
137) Uchwała Nr 111/374/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Prudniku.
138) Uchwała Nr 111/375/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
139) Uchwała Nr 111/376/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku do składania oświadczeń woli w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”.
140) Uchwała Nr 111/377/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację
społeczną i zdrowotną.
141) Uchwała Nr 111/378/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.
142) Uchwała Nr 111/379/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym
pomieszczeń o powierzchni 134,00m2, mieszczących się w budynku położonym
w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.
143) Uchwała Nr 112/380/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie
egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
144) Uchwała Nr 112/381/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie
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egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans

na stopnień nauczyciela

mianowanego.
145) Uchwała Nr 112/382/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego.
146) Uchwała Nr 112/383/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
147) Uchwała Nr 113/384/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
148) Uchwała Nr 113/385/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
149) Uchwała Nr 113/386/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
150) Uchwała Nr 113/387/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w

sprawie

przystąpienia

Powiatu

Prudnickiego

do

realizacji

projektu

pn. „WSPIERAMY DPS”.
151) Uchwała Nr 114/388/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
152) Uchwała Nr 114/389/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
153) Uchwała Nr 114/390/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
154) Uchwała Nr 114/391/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
155) Uchwała Nr 114/392/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku.
156) Uchwała Nr 115/393/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
157) Uchwała Nr 116/394/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
37

158) Uchwała Nr 116/395/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
159) Uchwała Nr 116/396/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2020 rok.
160) Uchwała Nr 117/397/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
161) Uchwała Nr 117/398/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
162) Uchwała Nr 117/399/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Prudnickiego w drodze rokowań.
163) Uchwała Nr 118/400/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
164) Uchwała Nr 118/401/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
165) Uchwała Nr 118/402/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 września 2020 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.
166) Uchwała Nr 119/403/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
167) Uchwała Nr 119/404/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
168) Uchwała Nr 119/405/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 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 2021.
169) Uchwała Nr 120/406/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Białej.
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170) Uchwała Nr 120/407/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją
pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „Rehabilitacja 25 plus”.
171) Uchwała Nr 120/408/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
172) Uchwała Nr 120/409/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
173) Uchwała Nr 121/410/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku
w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.
174) Uchwała Nr 121/411/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
175) Uchwała Nr 121/412/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
176) Uchwała Nr 121/413/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
177) Uchwała Nr 122/414/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
178) Uchwała Nr 122/415/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
179) Uchwała Nr 122/416/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich
i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Inżynierii.
180) Uchwała Nr 122/417/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025”.
181) Uchwała Nr 122/418/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu „Powiatowego Programu
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służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na
lata 2021-2025”.
182) Uchwała Nr 122/419/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do składania
oświadczeń woli w ramach programu „Erasmus na lata 2021-2027”.
183) Uchwała Nr 123/420/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania
publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz
edukacji prawnej w Powiecie Prudnickim na rok 2021.
184) Uchwała Nr 123/421/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
185) Uchwała Nr 123/422/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku.
186) Uchwała Nr 123/423/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
187) Uchwała Nr 123/424/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
188) Uchwała Nr 123/425/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2020 rok.
189) Uchwała Nr 123/426/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020
w

sprawie

przystąpienia

Powiatu

Prudnickiego

do

realizacji

grantu

nr COVID.19.08.0022.
190) Uchwała Nr 123/427/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
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191) Uchwała Nr 123/428/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w

sprawie

przystąpienia

Powiatu

Prudnickiego

do

realizacji

grantu

nr COVID.19.08.0021.
192) Uchwała Nr 123/429/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
193) Uchwała Nr 124/430/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
194) Uchwała Nr 124/431/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku
w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego
w 2021 r.
195) Uchwała Nr 124/432/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
196) Uchwała Nr 124/433/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
197) Uchwała Nr 125/434/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu prudnickiego na 2020 r.
198) Uchwała Nr 125/435/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
199) Uchwała Nr 125/436/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu
Prudnickiego w 2021 roku.
200) Uchwała Nr 125/437/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 rok.
201) Uchwała Nr 125/438/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety.
202) Uchwała Nr 125/439/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu
w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
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Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
203) Uchwała Nr 126/440/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
204) Uchwała Nr 126/441/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
205) Uchwała Nr 127/442/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
206) Uchwała Nr 127/443/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
207) Uchwała Nr 127/444/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją oraz
rozliczeniem projektu pn. „Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A.
208) Uchwała Nr 124/445/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
209) Uchwała Nr 127/446/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 152/380/13 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony,
odzieży i obuwia roboczego, środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalentu za
pranie i

konserwację

w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu

Prudnickiego.
210) Uchwała Nr 128/447/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
211) Uchwała Nr 128/448/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
212) Uchwała Nr 128/449/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
213) Uchwała Nr 129/450/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu
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w Prudniku zmieniającej 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.
214) Uchwała Nr 129/451/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 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 2021.
215) Uchwała Nr 129/452/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
216) Uchwała Nr 129/453/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
217) Uchwała Nr 129/454/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia całości należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym
przypadającej

Powiatowi

Prudnickiemu

-

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

i Ustawicznego w Prudniku.
218) Uchwała Nr 129/455/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie
egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopnień nauczyciela
mianowanego.
219) Uchwała Nr 129/456/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Prudnik, w trybie bezprzetargowym od Skarbu Państwa.
220) Uchwała Nr 130/457/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochronny, odzieży i obuwia
roboczego, środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalent za pranie i konserwację
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego.
221) Uchwała Nr 130/458/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej.
222) Uchwała Nr 130/459/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
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223) Uchwała Nr 130/460/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
224) Uchwała Nr 131/461/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
225) Uchwała Nr 131/462/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
226) Uchwała Nr 131/462a/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do prac w komisji oceniającej złożone oferty we wspólnym
przetargu w ramach projektu „Technika bez granic”.
227) Uchwała Nr 132/463/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
228) Uchwała Nr 132/464/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
229) Uchwała Nr 133/465/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
230) Uchwała Nr 133/466/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
231) Uchwała Nr 134/467/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania realizacji zadań publicznych
w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej.
232) Uchwała Nr 134/468/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
233) Uchwała Nr 134/469/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
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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 2020 był okresem bardzo trudnym ze względu na panującą
pandemię, główną rolą PUP była pomoc przedsiębiorcą w ramach „Tarczy antykryzysowej”
w formie pożyczek, dofinansowana części kosztów wynagrodzeń oraz części kosztów
działalności gospodarczej. Udało się zaktywizować 592 osoby. Jednostki oświatowe w celu
dostosowania się o nowoczesnej technologii i rynku pracy realizują projekty ze środków
zewnętrznych, dostosowując się w ten sposób do potrzeb rynku pracy.
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 ze względu na sytuację
pandemiczną musiało zostać przesuniętych w czasie lub odbyło się w formie online.
Niemniej jednak zrealizowano wiele przedsięwzięć, mających na celu aktywizację, 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.
III. POWIAT PRUDNICKI ZARZĄDZANY W SPOSÓB PARTYCYPACYJNY ORAZ
PARTNERSKI. Powiatowi udaje 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,
Jindrichovem oraz Miastem i Średnią przemysłową szkołą z Bruntála. Zintensyfikowano
współpracę z Miastem Bruntál, w ramach dużych innowacyjnych projektów, czego efektem
jest realizacja projektu „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”, który przewiduje
współpracę nie tylko Powiatu Prudnickiego z Miastem Bruntal i Gminą Prudnik, ale także
szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz Średniej
Przemysłowej szkoły z Bruntála. Złożono wspólnie z w/w partnerami (Miastem Bruntal
i Gmina Prudnik) kolejny projekt „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál –
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Prudnik” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika
Czeska- Polska. Ponadto w dalszym ciągu utrzymywane są także dobre kontakty z Rejonem
Nadwirniańskim na Ukrainie czy z norweską gminą Frøya. Powiat Prudnicki w 2020 roku
intensywnie współpracował z samorządami gminnymi, powiatowymi oraz samorządem
wojewódzkim. Przykładem współdziałania samorządów różnego szczebla jest współpraca
na

rzecz

realizacji

projektów m.in.:„ Termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II”, „Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie pieczy zastępczej” – edycja II oraz III” ,„Ochrona różnorodności biologicznej
w

Subregionie

Południowym

na

terenie

powiatów

głubczyckiego,

nyskiego

i prudnickiego”, „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy
Prudnik, Powiatu Prudnickiego” dofinansowanych ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. Udało się
również zrealizować projekty nakierunkowane z walką z Covid -19 ukierunkowane na
piecze zastępczą pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” POWER.02.08.00-00-0107/20 z Opolskim Urzędem Wojewódzkim,
a także na Domy Pomocy Społecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Opole
pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo -leczniczych, domów pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” POWR.05.02.00-00-001/20 w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalny Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Opolu pn. „Wspieramy DPS” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.
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 niezliczonych
konkursów i recitali, niestety nie wszystkie zaplanowane zadania w 2020 roku mogły się
odbyć, ze względu na wprowadzane obostrzenia związane z Covid -19.
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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. 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. W 2020 roku
rozpoczęliśmy realizację kolejnego dużego projektu pn.„Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości
Szkolnej” oraz kilku mniejszych m.in.; „Najnowsza historia pogranicza”, „Na przygranicznej
wodzie bezpieczniej” w ramach programu INTERREG V-A.
REALIZACJA STRATEGII SEKTOROWYCH POWSTAŁYCH W RAMACH PROJEKTU
„PARTNERSTWO NYSKIE 2020”
Powiat Prudnicki był jednym z uczestników projektu PARTNERSTWO NYSKIE 2020,
w skład którego 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
i rozwiązywania

długofalowej
problemów

współpracy

w

zakresie

wspólnego

rozpoznawania

na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmował

opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego tj :
1.

Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

2.

Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

3.

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

4.

Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

W wyniku partnerstwa powołano do życia stowarzyszenie „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. Co roku składane i realizowane są kolejne wspólne
projekty w ramach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
naborów wniosków.
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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 2020 ROK
Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 61/200/2019 z dnia 22 października 2019 r. ogłosił
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na
prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku
2020.W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie do Starostwa Powiatowego w Prudniku
wpłynęły 3 oferty. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich wymogów formalnych
z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 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. W związku z powyższym punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej w Prudniku oraz Głogówku prowadzone były przez adwokatów oraz radców
prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Opolu.
Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 77/249/2020 z dnia 21 stycznia 2020 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. 2190 z późn. zm.),
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 16 wniosków. Jedna z ofert nie spełniała
wymogów formalnych i nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. Kolejna z ofert mimo
spełnienia wymogów formalnych, uzyskała niską średnią liczbę punktów w trakcie oceny
dokonanej przez Komisję Konkursową i w związku z brakiem środków na dofinansowanie
wszystkich złożonych w konkursie ofert, nie została zarekomendowana do dofinansowania.
Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 14 ofert.
Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
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- 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 Prudniku

1.315,00 zł

1.315,00 zł

2.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Chrzelicach
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi
Łącznik
Bialska Orkiestra
Dęta

„Wspieranie imprez
o charakterze powiatowym
mających istotne znaczenie dla
kultury i tradycji Powiatu
Prudnickiego”
„Obchody jubileuszu 110-lecia
OSP Chrzelice wraz z nadaniem
sztandaru”
„Jarmark Bożonarodzeniowy
w Łączniku 2020 Idą Święta”

3.585,00 zł

3.585,00 zł

3.000,00 zł

0,00 zł

„Fabryka muzykantów”

7.600,00 zł

7.600,00 zł

3.

4.

- w zadaniu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

1.

Stowarzyszenie
Sportowe
„Akademia
Piłkarska Biała”
Ludowy Klub
Sportowy „Rolnik”
Biedrzychowice
Klub Sportowy
Fortuna Głogówek

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

3.000,00 zł

3.000,00 zł

„Rozwój piłki nożnej kobiet
i dziewcząt poprzez szkolenie
i udział w rozgrywkach”
„Propagowanie zadań w zakresie
piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu
Prudnickiego poprzez
zagospodarowanie ich czasu
wolnego”

14.500,00 zł

14.500,00 zł

2.500,00 zł

2.500,00 zł

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

„III Rowerowa jazda na
orientację”

1.150,00 zł

1.150,00 zł

„41 Rajd Maluchów”

4.000,00 zł

4.000,00 zł

„Prudnicki Maraton Pieszy”

1.150,00 zł

1.150,00 zł

2.

3.

- w zadaniu: Turystyka i krajoznawstwo
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania

1.

2.

3.

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze –
Oddział Sudetów
Wschodnich
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze –
Oddział Sudetów
Wschodnich
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze –
Oddział Sudetów
Wschodnich
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Ochotnicza Straż
Pożarna w
Chrzelicach

4.

„Poznaj swój kraj - Rajd po
Beskidzie Śląskim”

1.700,00 zł

1.700,00 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
Polskiego
Czerwonego
Krzyża

„Mieszkańcy ziemi prudnickiej
promują Honorowe
Krwiodawstwo”

2.500,00 zł

1.264,69 zł

- w zadaniu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

1.

Prudnicki
Uniwersytet III
Wieku
Uniwersytet
Złotego Wieku
„Pokolenia”
w Prudniku

„Wspieranie wyjazdów
turystycznych oraz aktywnego
spędzania wolnego czasu”
„IX Prudnicki Rajd Staruchów –
Rajd Seniorów”

2.500,00 zł

0,00 zł

1.500,00 zł

1.478,39 zł

2.

Ponadto w 2020 r. zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mając na uwadze art. 19a ustawy, wpłynęła jedna oferta na realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego konkursu. Była
to następująca oferta:
Lp. Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wysokość przyznanego
dofinansowania

1.

„Rozwój kultury i sztuki wśród
dzieci niepełnosprawnych

3.000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa
w Prudniku „Ja i Ty”

Zarząd Powiatu w Prudniku wyraził zgodę na realizację powyższego zadania. Ze względu na
sytuację epidemiczną w kraju, która uniemożliwiła realizację zakładanych celów,
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa „Ja i Ty” zrezygnowało z podpisania
umowy na realizację zadania.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik oraz Prudnicki Uniwersytet III Wieku odstąpiły od
umowy na realizację planowanych zadań publicznych w związku z występującym stanem
epidemii, który uniemożliwił realizację zaplanowanych działań. Natomiast Opolski Oddział
Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z występującym stanem epidemii, zrealizował tylko
częściowo zakładane zadania.
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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, oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
rehabilitacji czy dietetyki. Środki uzyskane w ramach programu to 5.312,60 zł, natomiast wkład
własny wynosił 1.320,00 zł. W ramach pozyskanych środków sfinansowano pomoc
i specjalistyczne doradztwo dla 10 członków rodzin osób niepełnosprawnych.
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 29.180zł,
programem objęto 39 osób.
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. W 2020 roku w programie wzięło udział 38 osób, środki
uzyskane na realizację– 35 .400 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
względu na dochód, PCPR w Prudniku wypłaciło 34.500,00zł na realizację wsparcia i objęto
dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 30.000,00 zł i w placówce opiekuńczo
wychowawczej - 4.500,00 zł ,
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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. Wypłacono 728.621,05 zł., na realizację wsparcia dla
rodzinnej pieczy zastępczej, 74.424,92 zł., dla instytucjonalnej pieczy.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Program, w którym z pomocy osobistego asystenta podczas uczestnictwa w życiu społecznokulturalnym oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego skorzystały 55 osób
niepełnosprawnych, w tym 35 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wydatkowano na
ten cel 339 622,68 zł z Funduszu Solidarnościowego.

PROGRAM „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował projekt odejmujący działania
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Rodzina Wolna od
przemocy” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej. Wartość projektu to 136.000 zł dotacja 109.500 zł, wkład własny 26.500 zł.
Efektem przeprowadzonych w projekcie były:
- rozwój działalności zespołów interdyscyplinarnych z Prudnika, Białej, Lubrzy i Głogówka
oraz grup roboczych dzięki uczestnictwu w szkoleniach oraz platformie mentorskiej;
- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar w tym: pomocy
psychologicznej; poradnictwa: socjalnego, prawnego, rodzinnego, uzależnień;.
- rozwój poradnictwa dla rodziców lub osób spodziewających się dziecka uwikłanych lub
zagrożonych przemocą,
- rozwój grupy wsparcia dla różnych kategorii ofiar przebywających lub zamieszkujących teren
Powiatu Prudnickiego.
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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 2020 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. Udzielano dofinansowań osobom
niepełnosprawnym w celu poprawy jakości ich życia i sprawności ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej poprzez akcje promujące ideę rodzicielstwa. W celu niesienia
profesjonalnej, skutecznej pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych oraz
samym rodzinom zorganizowano specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, w ramach
którego odbyło się 209 konsultacji. W ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
z poradnictwa prawnego skorzystały 22 osoby, z poradnictwa dla osób w kryzysie (próby
samobójcze, kryzysy osobiste) skorzystały 284 osoby. Prowadzono także telefon zaufania,
z którego skorzystały 302 osoby.

POWIATOWY PROGRAM 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 zorganizować szereg
działań dla 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. W 2020 roku z oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało
453 osoby, w tym 269 kobiety i 184 mężczyzn. Z Programu korekcyjno- edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc skorzystały 39 osoby. W programie psychologiczno –
terapeutycznym wzięło udział 38 klientów.
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Z uwagi na epidemię COVID-19 działalność placówek większą część roku 2020 w formie pracy
bezpośrednio z klientem została ograniczona - poradnictwo odbywało się w formie
telefonicznej oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE
PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W
STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
ZA 2020 R.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Starostwo
Powiatowe w Prudniku, placówki: opiekuńczo-wychowawcze, oświatowe, Ośrodki Pomocy
Społecznej z terenu Powiatu Prudnickiego, Komendę Powiatową Policji w Prudniku, Poradnię
Psychologiczno –Pedagogiczna w Prudniku, oraz organizacje pozarządowe. W Programie
założono działania profilaktyki uniwersalnej skierowanej do wychowawców, pracowników
przedszkoli, żłobków, pracowników OPZ, innych osób mających kontakt z małymi dziećmi
oraz do rodziców małych dzieci. W ramach działalności profilaktycznej Ośrodka sporządzona
została diagnoza zjawiska przemocy za 2020 rok, którą opracowano zarówno w podziale na
gminy jaki i w zestawieniu powiatowym. Do jej opracowania i zachowania poprawności
metodologicznej

zaangażowani

byli

socjologowie

oraz

przedstawiciele

Zespołów

interdyscyplinarnych z 4 gmin. Wzmocniono kompetencje zawodowe przedstawicieli instytucji
realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowane
zostały dwa szkolenia: „Prowadzenie oddziaływań ze sprawcą przemocy” dla członków
Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz szkolenie „Prowadzenie oddziaływań
z osobą doświadczającą przemocy” działania dla młodych pracowników, którzy dopiero
rozpoczynają pracę z ofiarami. Nastąpił rozwój działalności zespołów interdyscyplinarnych
i grup roboczych: działania pomocowe w stosunku do rodzin uwikłanych w przemoc wdrażane
były w 2020 roku podczas 24 spotkań zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
(działających w formie stacjonarnej). Również w ramach działań w Zespołach
Interdyscyplinarnych uruchomiona została „Platforma Pomagacza” do której przystąpiło 52
specjalistów z terenu Powiatu Prudnickiego. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną COVID19 oraz wynikające z tego obostrzenia realizacja zadań programu odbywała się w większości
w formie indywidualnych konsultacji zdalnych świadczonych przez wyżej wskazane placówki.

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2018-2020
Program skierowany do osób i rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy
dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin pomocowych, rodzin
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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. W 2020 r. 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, m.in. badań prenatalnych kobiet do 35 roku życia, darmowych
szczepień przeciw pneumokokom dzieci do 2 roku życia, edukacji przedporodowej w postaci
szkół rodzenia, laktacji, wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie oraz dzieci w warunkach
domowych, pomocy w zakresie żywienia dziecka po porodzie, diagnostyki i leczenia chorób
rozwojowych niemowląt i dzieci, wsparcia rozwoju psychospołecznego dziecka do 2 roku
życia, opieki psychologicznej dziecka i rodziców. W 2020 r. promowanie wartości rodzinnych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku odbywało się poprzez podejmowanie
różnego rodzaju inicjatyw m.in.: akcji informacyjnej na stronie internetowej, FB, lokalnej
prasie; organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (3.10.2020r.), balu karnawałowego dla
dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów, Mikołajek
dla seniora. W 2020 roku powadzono 5 procedur kwalifikowania kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W procedurze
uczestniczyło 10 kandydatów. W 2020 roku powstała jedna rodzina zastępcza zawodowa.
Powstało 8 rodzin zastępczych. Rozwiązano 10 rodzin i 19 dzieci opuściło pieczę zastępczą.

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 likwidacji barier
architektonicznych w 2020 r. wykonano dostosowanie obiektów budowlanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych zarówno w środowisku zamieszkania jak również instytucji publicznych –
urzędów, placówek oświatowych i zdrowotnych (szpitale i poradnie, innych jednostek
publicznych).
W 2020 r. został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania w kwocie 150 000zł do
budowy windy w Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku oraz 772 500zł na utworzenie
warsztatów terapii zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów w ramach „Programu
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wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 r. z różnego rodzaju
dofinansowań skorzystało 442 osoby na łączną kwotę 669.504 zł. Z programu Aktywny
Samorząd udało się wydatkować ponad 353 tyś.zł. Ponadto realizowano program „Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, w którym z pomocy skorzystały 54 osoby
niepełnosprawne w Powiecie Prudnickim.

INFORMACJA O STANIE PORZADKU I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO
POWIATU PRUDNICKIEGO
W Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku wszczętych zostało 900 postępowań
przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono 818 przestępstw. Wskaźnik dynamiki
wszczętych dochodzeń wyniósł 97,30%, natomiast wskaźnik stwierdzonych przestępstw
stanowił 80,04%. Wykryto 668 przestępstw, co daje 81,66 % wykrywalności. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przeprowadzili ogółem 8049 interwencji, z czego
1922 miało miejsce na terenach wiejskich, natomiast 6127 na terenach miejskich. Z ogólnej
liczby interwencji, 1161 dotyczyło tzw. domowych, najczęściej związanych z przemocą wobec
członków rodziny. Na terenach miejskich wdrożono 53 procedury „niebieskiej karty, natomiast
wiejskich 11. Popularnym sposobem komunikowania się z Policją jest Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, w 2020 roku na terenie powiatu prudnickiego odnotowano takich zgłoszeń
blisko 350. W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w 2020 r. przebywało łącznie 83 osoby,
w tym do wytrzeźwienia 44 osoby, w związku z popełnieniem przestępstwa- 26 osób,
doprowadzenia do Aresztu Śledczego, Prokuratury bądź Sądu – 10 osób. Na terenie powiatu
prudnickiego w 2020 r. zabezpieczone zostały łącznie 5 masowych imprez. Odnotowano 24
wypadki drogowe, w których obrażeń ciała doznało 22 osoby.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU PRUDNICKIEGO
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu prudnickiego brały udział w 1206
zdarzeniach, z czego 206 to pożary, 944 to miejscowe zagrożenia oraz 56 to alarmy fałszywe.
W roku 2020 odnotowano spadek liczby pożarów w stosunku do roku poprzedniego o 24,3 %
(66 interwencji), co może być wynikiem licznych opadów deszczu w okresie największej
palności. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu prudnickiego przygotowane są
do standardowych działań ratowniczo – gaśniczych. W stosunku do lat poprzednich znacznemu
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wzrostowi uległa ilość miejscowych zagrożeń do roku 2019 o 102,6 % (478 interwencji).
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.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE
PRUDNICKIM ZA 2020 r.
W 2020 r. główne zadania zostały skoncentrowane na działaniom w zakresie przeciwdziałania
szerzeniu

się

epidemii

COVID

-19.

Podejmowano

wielopłaszczyznowe

działania

przeciwepidemiczne, polegające na koordynowaniu zadań związanych z kierowaniem osób na
badania, współpracy z zespołami wymazowymi, zlecaniem testów, przygotowywaniem
wywiadów epidemicznych oraz kierowanie na kwarantannę. W zakresie działalności kontrolno
- represyjnej w 2020 r. przeprowadzono ogółem 7703 kontrole, w tym 6956 wywiadów
epidemicznych związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Wydano 3842 decyzje
administracyjne, z czego 3759 dotyczyło spraw związanych z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19 oraz 20 postanowień. Nałożono 43 kary pieniężne na łączną kwotę
198 562,50 zł. Stacji zgłoszono 2223 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z powodu
podejrzenia zakażenia hospitalizowano 182 i odnotowano 60 zgonów, większość osób
zmarłych cierpiała na choroby współistniejące. Ze względu na wprowadzony szereg
ograniczeń, nakazów i zakazów i wzrost dbałości o higienę osobistą w 2020 r. odnotowano
spadek zachorowań na inne choroby m.in. na grypę i choroby grypopodobne i ospę wietrzną.
Zdecydowanie spadła liczba zakażeń jelitowych zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych. Nie
odnotowano wielu chorób zakaźnych m.in. lambiozy, krztuśca, zapaleń opon mózgowych
i zapaleń mózgu. Mniejsza liczba zachorowań na inne choroby zakaźne z wyjątkiem COVID19 może być też efektem słabej zgłaszalności przez lekarzy przede wszystkim POZ, związanej
ze zmianami w sposobie realizacji przez nich świadczeń zdrowotnych. Pandemia koronawirusa
pokazała jak ważne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego tj. higiena i dezynfekcja,
noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.
Poza zadaniami z zakresu przeciwdziałania epidemii w 2020 r. wykonywano pozostałe zadania
statutowe tj. nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, monitoring jakości wody,
bieżący nadzór nad środowiskiem pracy oraz zapewnienie bezpiecznych warunków
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i odpowiedniego standardu higienicznego nauki, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Państwowa Inspekcja Sanitarna
uczestniczy w realizacji Programu Szczepień Ochronnych poprzez dystrybucję preparatów
szczepionkowych

oraz

nadzór

nad

wykonawstwem

szczepień.

Podczas

kontroli

przeprowadzonych w punktach szczepień nie stwierdzono nieprawidłowości. Na terenie
powiatu prudnickiego na koniec 2020 roku funkcjonowało 10 punktów szczepień, które
realizowały zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i zalecane.

SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W POWIECIE PRUDNICKIM ZA 2020 r
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie zadania dot. zapewnienia
przestrzegania prawa przez uczestników procesu budowlanego i właścicieli obiektów
budowlanych przeprowadził 45 kontroli robót budowlanych, 63 kontrole utrzymania obiektów
budowlanych i 28 kontroli sprawdzających. W zakresie prowadzenia postępowań
egzekucyjnych wydano 7 upomnień i 2 tytuły egzekucyjne. Przyjęto 368 zawiadomień
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych i 198 zawiadomień o zakończeniu budowy.
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FINANSE POWIATU
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2020 r. uchwalono w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą
Nr XIX/165/2019 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone
i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 72.103.587zł., w tym:
- dochody bieżące 57.133.247zł.,
- dochody majątkowe 14.970.340zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły
7.368.371zł.
Plan wydatków uchwalono na kwotę 74.522.535zł., w tym:
- wydatki bieżące 54.451.456zł.
- wydatki majątkowe 20.071.079zł.
Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 5.287.647zł.
Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 7.706.595zł., w tym: na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 4.230.827zł.
W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet przedstawia się następująco:
- plan dochodów 70.713.383,79zł., w tym: bieżące 61.076.870,79zł., majątkowe 16.636.513zł.
- plan wydatków 83.126.586,05zł., w tym: bieżące 60.445.977,05zł., majątkowe 22.680.609zł.
- plan przychodów 9.368.444,26zł.
- plan rozchodów 3.955.242zł., w tym:
a/ spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 1.592.425zł.
b/ pozostałe kredyty plan 1.362.817zł.
c/ wykup obligacji plan 1.000.000zł.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po
zmianach wynosi 9.290.113,46zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie
8.873.450,88zł. (co stanowi 95,5% planu) i wydatków w kwocie 8.873.450,88zł. (co stanowi 95,5%
planu). W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej o kwotę 1.921.742,46zł. Plan dochodów związanych z ochroną środowiska
po zmianach wynosi 73.700zł., które zostały zrealizowane w kwocie 73.862,59zł. (co stanowi 100,2%
planu), natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 79.700zł. (bez projektów ze środków UE),
które zostały zrealizowane w kwocie 47.220,12zł. (co stanowi 59,3% planu).
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Plan przychodów został wykonany następująco:
Wprowadzono do planu wolne środki obrotowe za 2019 r. w kwocie 327.570,46zł. oraz
niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. z otrzymanych dotacji na realizacje projektów ze
środków UE w kwocie 770.453,80zł. Plan kredytów i pożyczek wynosi 8.270.420zł., w tym
dotyczące projektów z Unii Europejskiej - plan 4.344.257zł., pozostała kwota 3.926.163zł.
dotyczy kredytów na inwestycje. Zaciągnięto ogółem 8.000.000zł. kredytu, tj. 96,7% planu.
Plan rozchodów budżetu w kwocie 3.955.242zł. – dokonano spłat w kwocie 3.955.241,36zł.,
tj. 100% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich na plan
1.592.425zł. dokonano spłat w kwocie 1.592.425zł., tj. 100% planu. Wykup obligacji na plan
1.000.000zł. wykonano w 100%.
STAN FINANSÓW POWIATU PRUDNICKIEGO
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2020 r.
Plan
po zmianach

Wykonanie

Dochody własne

34.024.530,33

34.367.730,61

101,2

Dochody ogółem

77.713.383,79

77.283.694,66

99,5

Udział %

43,8%

% wykonania
planu

44,5%

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 101,2%. Ogółem plan dochodów wykonano
w 99,5%.
Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
zostały wykonane w kwocie 8.570.300,67zł., co stanowi 93,9% planu. Plan dochodów
majątkowych wynosił 16.636.513zł. i został wykonany w kwocie 17.119.397,57zł.,
co stanowi 102,9% planu.
Dynamika wykonania planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:
2018

2019

2020

- wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

9.351.060,00

10.034.494,00

9.552.439,00

188.596,17

157.440,53

195.888,56

- wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych
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2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2020 r.
Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

Wydatki majątkowe

22.680.609,00

19.228.272,65

84,8

Wydatki ogółem

83.126.586,05

75.429.612,04

90,7

Udział %

27,3%

25,5%

3. Nadwyżka operacyjna
Dynamika nadwyżki operacyjnej:
2018

2019

2020

Dochody bieżące

53.574.080,11

54.493.790,04

60.164.297,09

Wydatki bieżące

50.110.290,91

52.646.143,41

56.201.339,39

3.463.789,20

1.847.646,63

3.962.957,70

Nadwyżka

4. Wskaźnik samodzielności finansowej.
2018

2019

2020

Dochody własne

27.960.585,11

24.572.434,65

34.367.730,61

Wydatki budżetu

63.184.998,66

58.123.438,82

75.429.612,04

Wskaźnik

44,3%

42,3%

45,6%

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

2018
Zobowiązania według tytułów dłużnych
Dochody ogółem

22.475.582,32
64.230.309,54

Wskaźnik

35,0%
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2019
20.350.657,36
58.948.886,77
34,5%

2020
23.747.916,00
77.283.694,66
30,7%

6. Wskaźnik relacji długu do dochodów ogółem (bez zobowiązań na projekty unijne)
2018
Zobowiązania według tytułów dłużnych
Dochody ogółem

19.114.878,32
64.230.309,54

Wskaźnik

2019

2020

17.582.434,36
58.948.886,77

29,8%

18.227.861,00
77.283.694,66

29,8%

23,6%

WYNIK BUDŻETU za 2020 rok:
DOCHODY

plan

w tym: bieżące
majątkowe
WYDATKI

plan

w tym: bieżące
majątkowe

77.713.383,79

wykonanie

77.283.694,66

61.076.870,79

60.164.297,09

16.636.513,00

17.119.397,57

83.126.586,05

wykonanie

75.429.612,04

60.445.977,05

56.201.339,39

22.680.609,00

19.228.272,65

DEFICYT/ NADWYŻKA

plan

- 5.413.202,26

wykonanie

+1.854.082,62

PRZYCHODY

plan

9.368.444,26

wykonanie

9.098.024,26

ROZCHODY

plan

3.955.242,00

wykonanie

3.955.241,36

WYNIK BUDŻETU

-0-

+6.996.865,52

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PRUDNICKIEGO
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
Zaplanowano zadłużenie powiatu na

31 grudnia 2020 r. na poziomie 24.018.336zł.

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2020 r. wynosi 23.747.916zł., w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 21.130.416zł., z tego na realizację projektów
realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 5.520.055zł.;
- emisji obligacji 800.000zł.;
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNA S.A. 1.817.500zl. (umowa
długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.).
Zapłacono 262.747,37zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji
komunalnych co stanowi 95,5% planu.
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Analiza graficzna długu w WPF

Tysiące

kwota długu

relacja kwoty długu do dochodów ogółem
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REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji przedsięwzięcia, które dotyczą
realizacji projektów ze środków europejskich w ramach wydatków majątkowych i wydatków
bieżących oraz pozostałe zadania na najbliższe lata.
Analiza graficzna przedsięwzięć w WPF

Tysiące

wydatki majątkowe
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2029

2030

2031

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PRUDNICKIEGO
DOCHODY I WYDATKI za 2020 r.

Dział Wyszczególnienie
010
020
600
630
700
710
750
752
754
755
756

757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

DOCHODY w zł.
Plan po
Wykonanie
zmianach
1.296,16
1.296,16
38.000,00
36.259,39
11.613.741,00 11.067.991,07
933.855,03
883.331,46
1.044.662,00 1.043.767,19
1.796.354,00 1.562.588,25
84.400,00
80.132,80
5.668.698,00 5.656.858,64

100,0
95,4
95,3
94,6
99,9
87,0
94,9
99,8

WYDATKI w zł.
Plan po
Wykonanie
zmianach
1.296,16
1.296,16
43.000,00
40.674,68
17.764.704,00 15.500.621,66
14.000,00
7.000,00
101.882,26
91.018,39
1.044.662,00 869.855,45
9.292.548,26 8.566.783,66
87.400,00
83.132,80
5.829.361,00 5.806.757,22

99,4

132.000,00

131.230,03

10.031.635,00 9.748.327,56

97,2

-

-

31.144.764,23
895.295,04
1.573.262,48
8.535.923,85
894.250,00

32.729.764,23
609.644,36
1.193.443,08
8.554.563,43
890.511,38

105,1
68,1
75,9
100,2
99,6

275.000,00
85.000,00
23.862.207,04
2.807.512,48
11.057.904,00
2.417.050,00

262.747,37
22.297.574,54
2.394.578,08
9.553.027,38
2.358.076,08

95,5
93,4
85,3
86,4
97,6

89.399,00

34.212,15

38,3

2.581.619,00

2.190.456,00

84,9

2.712.154,00
134.857,00

2.672.803,29
94.279,62

98,6
69,9

5.156.881,85
151.700,00

4.851.673,37
71.257,12

94,1
47,0

270.887,00

174.905,11

64,6

255.658,00

211.474,39

82,7

117.950,00

117.785,46

99,86

165.200,00

140.377,66

85,0

132.000,00

131.230,03

%

%
100,0
94,6
87,3
50,0
89,3
83,3
92,2
95,1
99,6
99,4

-

RAZEM (dochody / wydatki)

77.713.383,79 77.283.694,66 99,5

83.126.586,05 75.429.612,04 90,7

Przychody
Rozchody

9.368.444,26 9.098.024,26 97,1
x
x
x
87.081.828,05 86.381.718,92 99,2

x
x
x
3.955.242,00 3.955.241,36 100,0
87.081.828,05 79.384.853,40 91,2

OGÓŁEM
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WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dz.

Rozdział

1
600

2
60014

Treść
3
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

630
63095

5
16.006.390,00
16.003.390,00

6
13.979.251,29
13.976.251,29

7
87,3
87,3

9.070.934,00

8.980.934,00

8.964.044,15

99,8

4.862.456,00

4.882.456,00

4.862.454,64

99,6

-

100.000,00
50.000,00
1.990.000,00

99.937,50
49.815,00
-

99,9
99,6
-

Pozostała działalność

-

3.000,00

3.000,00

100,0

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w
latach 2020-2022

-

3.000,00

3.000,00

100,0

112.625,00
112.625,00

-

-

-

Działalność usługowa
Pozostała działalność
- Śladami legend sportu

710
71012

750
75020

112.625,00

-

-

-

Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

121.750,00
121.750,00

145.120,00
145.120,00

40.026,64
40.026,64

27,6
27,6

- E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych województwa opolskiego
- Zakup oprogramowania

121.750,00

121.750,00

16.656,64

13,7

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
- Przebudowa budynku mieszkalnego na
budynek zamieszkania zbiorowego placówki
opiekuńczo-wychowawczej
- Zakup sprzętu komputerowego
- Zakup nieruchomości
- Zakup sprzętu (dofinansowanie stanowiska
z PFRON)

752
75295

Obrona narodowa
Pozostała działalność
- zadanie zlecone

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na
budynku komendy
- Zakup sprzętu (kamery termowizyjne, pompa
ciepła)

75495

Pozostała działalność
- Na przygranicznej wodzie bezpieczniej
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w
latach 2020-2022

801
80195

%
6:5

Wykonanie

4
13.933.390,00
13.933.390,00

- Poprawa płynności ruchu w subregionie
południowym poprzez budowę i przebudowę
kluczowych dróg prowadzących do stref
inwestycyjnych i granicy państwa /TrzebinaKrzyżkowice - granica państwa/
-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
- Przebudowa drogi Biała- Grabina
- Przebudowa drogi Łącznik- Radostynia- Ligota
- Przebudowa drogi Mochów- Racławice Śląskie
II etap /RFIL/

60095

Plan po
zmianach

Plan

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
- Termomodernizacja Hali sportowej wraz z
łącznikiem budynku CKZiU przy ul. Prężyńskiej
3-5-7
- Technika bez granic
- Ochrona różnorodności biologicznej w
Subregionie Południowym na terenie powiatów
głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego
- Termomodernizacja budynku LO II Zespołu
Szkół Rolniczych w Prudniku
- Siec inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej
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-

23.370,00

23.370,00

100,0

425.000,00
425.000,00

615.241,00
615.241,00

508.494,19
508.494,19

82,7
82,7

400.000,00

478.941,00

397.194,19

82,9

25.000,00
-

25.000,00
100.000,00
11.300,00

100.000,00
11.300,00

100,0
100,0

-

28.000,00
28.000,00

27.880,00
27.880,00

99,6
99,6

-

28.000,00

27.880,00

99,6

36.750,00

250.750,00

248.200,00

99,0

-

213.000,00

210.600,00

98,9

-

150.000,00

147.600,00

98,4

-

63.000,00

63.000,00

100,0

36.750,00

37.750,00

37.600,00

99,6

36.750,00
-

36.750,00
1.000,00

36.600,00
1.000,00

99,6
100,0

4.794.064,00
4.794.064,00

2.410.316,00
2.410.316,00

1.911.761,60
1.911.761,60

79,3
79,3

150.000,00

830.000,00

813.497,99

98,0

1.269.377,00
1.009.300,00

269.312,00
181.174,00

269.311,20
180.173,68

100,0
99,5

2.365.387,00

-

-

-

-

290.617,00

290.616,77

100,0

- Wsparcie kształcenia zawodowego w
kluczowych dla regionu branżach
- Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku
inwentarskiego na inkubator przedsiębiorczości
przy ul. Prężyńskiej w Prudniku-dokumentacja
- Termomodernizacja obiektów szkolnych ZSR w
Prudniku przy ul. Kościuszki w celu poprawienia
efektywności energetycznej - dokumentacja
- Budowa miejsc parkingowych na terenie ZSR
przy ul. Kościuszki 55 /RFIL/
- Przebudowa istniejącej instalacji ciepłowniczej
w budynku ZSR przy ul. Kościuszki 55 /RFIL/

851
85111

83.213,00

83.211,96

100,0

25.000,00

25.000,00

100,0

-

80.000,00

79.950,00

99,9

-

511.000,00

30.000,00

5,9

-

140.000,00

140.000,00

100,0

647.500,00
647.500,00

1.585.250,00
1.007.500,00

1.193.868,93
616.361,05

75,3
61,2

647.500,00
-

647.500,00
360.000,00

616.361,05
-

95,2
-

Pozostała działalność

-

577.750,00

577.507,88

100,0

- Zakup videolaryngoskopu
- Zakup karetki pogotowia /RFIL/

-

17.750,00
560.000,00

17.718,48
559.789,40

99,8
100,0

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

-

1.634.542,00
1.434.542,00

1.313.790,00
1.313.790,00

80,4
91,6

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

-

1.434.542,00

1.313.790,00

91,6

Pozostała działalność

-

200.000,00

-

-

- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejIII edycja

-

200.000,00

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność

-

2.000,00

2.000,00

100,0

-

2.000,00

2.000,00

100,0

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w
latach 2020-2022

-

2.000,00

2.000,00

100,0

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność

-

3.000,00

3.000,00

100,0

-

3.000,00

3.000,00

100,0

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w
latach 2020-2022

-

3.000,00

3.000,00

100,0

20.071.079,00

22.680.609,00

19.228.272,65

84,8

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
- Wykup akcji Optima
- Roboty ogólnobudowlane, ziemne, budowa
instalacji tlenowej w PCM- zadanie zlecone

85195

852
85202

85295

900
90095
921
92195

Ogółem
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-

Realizacja projektów ze środków europejskich za 2020 r.

Dz.

Rozdział

1

2

630
63095

750
75095

754
75495
801
80195

851
85195
852
85295

853
85395
855
85504

900
90095

Plan na
2020 r.

Treść

3
WYDATKI BIEŻĄCE
Turystyka
Pozostała działalność
- Śladami legend sportu
- Stanisław Szozda łączy narody
Administracja publiczna
Pozostała działalność
- 30 lat samorządu na pograniczu polskoczeskim
- Współpraca międzysektorowa na
pograniczu polsko-czeskim
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Pozostała działalność
- Na przygranicznej wodzie bezpieczniej
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na
terenie powiatu prudnickiego
- Technika bez granic
- Mobilność edukacyjna„Interdyscyplinarne nauczanie”
- Wsparcie kształcenia zawodowego w
kluczowych dla regionu branżach
- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości
szkolnej
- Grant „Zdalna szkoła”
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
- Grant „PO WER NFZ”
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
- Razem pomagamy seniorom
- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej-II edycja
- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej-II edycja
- Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług
społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne- II edycja
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność
- Grant „Wspieramy DPS”
Rodzina
Wspieranie rodziny
- Grant „Wsparcie dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej w okresie epidemii
Covid-19”
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność

67

Plan po zmianach

Wykonanie

%
/6:5/

4
1.273.507,00
37.358,00
37.358,00
37.358,00
126.379,00
126.379,00
-

5
3.005.205,48
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
174.873,00
174.873,00
93.181,00

6
1.625.321,90
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
71.917,69
71.917,69
41.574,42

7
54,1
100,0
100,0
100,0
100,0
41,1
41,1
44,6

126.379,00

81.692,00

30.343,27

37,1

49.023,00

49.023,00

39.337,60

80,2

49.023,00
49.023,00
578.878,00
578.878,00
58.268,00

49.023,00
49.023,00
575.857,00
575.857,00
268.763,00

39.337,60
39.337,60
408.686,18
408.686,18
182.609,25

80,2
80,2
71,0
41,0
67,9

517.728,00
2.882,00

107.457,00
2.882,00

80.576,36
2.882,00

75,0
100,0

-

48.700,00

47.981,81

98,5

-

78.055,00

24.636,76

31,6

383.047,00
383.047,00
383.047,00

70.000,00
78.627,48
78.627,48
78.627,48
1.231.862,00
1.231.862,00
98.137,00
940.442,00

70.000,00
78.616,06
78.616,06
78.616,06
228.179,85
228.179,85
62.512,70
151.430,35

100,0
100,0
100,0
100,0
18,5
18,5
63,7
16,1

-

142.353,00

14.236,80

10,0

-

50.930,00

-

-

-

285.650,00

271.709,31

95,1

-

285.650,00
285.650,00
334.655,00
334.655,00
334.655,00

271.709,31
271.709,31
327.975,26
327.975,26
327.975,26

95,1
95,1
98,0
98,0
98,0

-

72.000,00

24.037,00

33,4

72.000,00

24.037,00

33,4

921
92195

600
60014

630
63095
754
75495
801
.

80195

852
85295

- Bioróżnorodność bogactwem Gminy
Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik,
Powiatu Prudnickiego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność
- Historia buduje tożsamość
- Najnowsza historia pogranicza
WYDATKI MAJĄTKOWE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
- Poprawa płynności ruchu w subregionie
południowym poprzez budowę i
przebudowę kluczowych dróg
prowadzących do stref inwestycyjnych i
granicy państwa /Trzebina-Krzyżkowicegranica państwa/
Działalność usługowa
Pozostała działalność
- Śladami legend sportu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Pozostała działalność
- Na przygranicznej wodzie bezpieczniej
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
- Wsparcie kształcenia zawodowego w
kluczowych dla regionu branżach
- Technika bez granic
- Ochrona różnorodności biologicznej w
Subregionie Południowym na terenie
powiatów głubczyckiego, nyskiego i
prudnickiego
- Termomodernizacja hali sportowej wraz z
łącznikiem budynku CKZiU
- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości
szkolnej
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej-III edycja
OGÓŁEM
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-

72.000,00

24.037,00

33,4

98.822,00

199.658,00

171.862,95

86,1

98.822,00
98.822,00
11.648.986,00
9.070.934,00
9.070.934,00
9.070.934,00

199.658,00
100.836,00
98.822,00
10.869.098,00
8.980.934,00
8.980.934,00
8.980.934,00

171.862,95
83.233,75
88.629,20
10.634.553,88
8.964.044,15
8.964.044,15
8.964.044,15

86,1
82,5
89,7
97,8
99,8
99,8
99,8

112.625,00
112.625,00

-

-

-

112.625,00

-

-

-

36.750,00

36.750,00

36.600,00

99,6

36.750,00
36.750,00
2.428.677,00
2.428.677,00
-

36.750,00
36.750,00
1.651.414,00
1.651.414,00
83.213,00

36.600,00
36.600,00
1.633.909,73
1.633.909,73
83.211,96

99,6
99,6
98,9
98,9
100,0

1.269.377,00
1.009.300,00

269.312,00
181.174,00

269.311,20
180.173,68

100,0
99,5

150.000,00

830.000,00

813.497,99

98,0

-

287.715,00

287.714,90

100,0

-

200.000,00
200.000,00
200.000,00

-

-

12.922.493,00

13.874.303,48

12.259.785,78

88,4

EDUKACJA PUBLICZNA
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. Należy zaznaczyć że budżet Powiatu za 2020 r. po stronie wydatków
wyniósł 75 429 612,04 zł. Natomiast łączne wydatki na oświatę poniesione przez Powiat
Prudnicki wyniosły 24 487 980,54 zł co stanowi aż 32,46 % całego budżetu.
Zestawienie przypadającej subwencji i rzeczywistych bieżących kosztów utrzymania szkół.
Rok
budżetowy

Subwencja
(zł.)

Wydatki
na
zadania Nadwyżka/deficyt
finansowane z subwencji (zł.) (zł.)

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

15 918 163,47

20 015 340,08

- 4 097 116,08

2020

18 501 769,00

23 491 598,32

- 4 989 829,08

subwencji

Dane zawarte w tabeli pokazują pogłębiający się deficyt w finansowaniu oświaty szczególnie
nasilający się od roku 2017. W ciągu ostatnich czterech lat lawinowo wzrosła kwota
dofinansowania oświaty z budżetu Powiatu. Na podstawie roku 2020 można wyliczyć,
że subwencja oświatowa tylko w 78% pokrywa wydatki na utrzymanie bieżące naszych szkół
i placówek oświatowych.
Tabela 2. Wysokość subwencji i wydatków bieżących
26 000 000,00 zł

SUBWENCJA

WYDATKI

24 000 000,00 zł
22 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
18 000 000,00 zł
16 000 000,00 zł
14 000 000,00 zł
12 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
2012

2013

2014

2015
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2016

2017

2018

2019

2020

Tabela 3. Wysokość subwencji i wydatków na jednego ucznia
16 000,00

SUBWENCJA/UCZEŃ

WYDATKI/UCZEŃ

15 000,00
14 000,00
13 000,00
12 000,00
11 000,00
10 000,00
9 000,00
8 000,00
7 000,00
6 000,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Wykresy obrazują tendencję i porównanie wysokości subwencji i rzeczywistych kosztów
utrzymania szkół w latach 2012-2020. Subwencja przekazywana na prowadzenie placówek
oświatowych nie pokrywa wynagrodzeń i wydatków bieżących. Przebieg obu krzywych
wskazuje na coraz większy deficyt środków finansowych przekazywanych w formie subwencji
oświatowej. Z wykresu przedstawiającego wysokość subwencji i rzeczywistych wydatków
w przeliczeniu na jednego ucznia widać, że zarówno subwencja jak i wydatki na oświatę mają
tendencję wzrostową z tym, że wydatki rosną szybciej szczególnie w ostatnich trzech latach.
Zapewne ma to związek ze znaczącym wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej, a przede
wszystkim pracowników pedagogicznych. Wobec trudnej sytuacji finansowej, braku jasnych
zasad finansowania kolejnych zadań oświatowych proponowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej z niepokojem oczekujemy na zrekompensowanie kolejnego wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września
2020 r. w wysokości ok. 6 % skutkuje w przypadku Powiatu Prudnickiego wzrostem wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli o ok. 410 tys. złotych do końca roku. Zapewne tylko niewielka
część z tych wydatków znalazła swoje pokrycie w subwencji oświatowej naliczonej na 2020 r.
Od wielu lat zauważamy systematyczne zwiększanie finansowania zadań oświatowych przez
budżety samorządów, w tym przez Powiat Prudnicki, kosztem niezadowalającego stopnia
zaspokojenia lokalnych potrzeb mieszkańców w innych dziedzinach życia. Powiat ogromnym
wysiłkiem organizacyjnym, finansowym i kosztem wzrostu zadłużenia przyjął na swoje barki
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2020

i ponosi skutki wdrażania kolejnych reform bez widocznych oznak stosownych rekompensat
ze strony rządu. Pomimo opisanych wyżej ograniczeń i trudności, Powiat traktuje oświatę jako
swoje najważniejsze zadanie własne. Uznając, że dobra oświata to najlepsza inwestycja
- w młode pokolenie.
Początek nowego roku szkolnego to kolejne wyzwania władz Powiatu dla zapewnienia
właściwego funkcjonowania oświaty. Systematycznie podejmowane były działania mające na
celu zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków kształcenia m.in. po przez realizację
prac remontowych i modernizację oraz doposażenie placówek oświatowych ze środków
własnych oraz programów rządowych i unijnych. W związku z epidemią COVID-19 szkoły
i placówki zmagają się z dodatkowymi problemami, polegającymi na zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki i pracy, przeprowadzeniu egzaminów maturalnych
i zawodowych w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu oraz zapewnieniu
odpowiedniego poziomu nauczania w ramach nauki zdalnej.
W roku szkolnym 2020/2021 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 specjalne (zadanie powierzone przez Gminę Prudnik),
- 1 szkoła podstawowa specjalna,
- 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.
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Informacja o naborze do klas I w roku szkolnym 2020/2021 – stan na 30.09.2020 r.

Szkoła

Typ

ZS Głogówek

ZSO Prudnik

ZSR Prudnik

Tech. logistyk
Tech. informatyk
BSIS wielozawodowa
LO

OGÓŁEM

Liczba przyjętych
Uczniów/ liczba
oddziałów według
stanu na 30.09.2020r.
64/2
26/1 (16 os. + 10 os.)
38/1
89/3

A matematyczna
30/1
B biologiczno-chemiczna 30/1
C humanist.-językowa
30/1
180/6
II LO
90/3
A mundurowa
30/1
B resocjalizacja z bezp.
30/1
wewnętrzne.
C Oddział
30/1
Przygotowania
Wojskowego
Technikum
90/3
Tech. weterynarz
15/0,5
Tech. mechanizacji
15/0,5
rolnictwa i agrotroniki

34/1
27/1
28/1
108/4
55/2
25/1 (10 os. mund. +
15 os. resocjal.)

Tech. żywienia i usług
gastronomicznych
Tech. ekonomista
Tech. rolnik
Tech. hotelarz

15/0,5
15/0,5

32/1 (15 os. + 17 os.)

15/0,5
15/0,5
90/3

0/0

Tech. usług fryzjerskich
Tech. informatyk
BSIS Wielozawodowa

15/0,5
15/0,5
60/2

33/1 (12 os. + 21 os.)

BSIS Wielozawodowa

16/1

6/1

436/15

394/13

CKZiU
Prudnik

SOSW Prudnik

Planowana liczba
uczniów/ planowana
liczba oddziałów w
2020 r.
60/ 2
15/0,5
15/0,5
30/1
90/3

30/1

53/2
21/1 (8 os. + 13 os.)

100/3

67/2 (w tym 16 os.
monter maszyn i
urządzeń (warsztaty)

Ponadto w ZSR w Prudniku utworzono 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 54 słuchaczy
o kwalifikacji:
- prowadzenie produkcji rolniczej RL.03 – 1 kurs dla 23 słuchaczy,
- prowadzenie produkcji rolniczej RL.04 – 1 kurs dla 31 słuchaczy.
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Razem planowanych było 15 oddziałów
w tym:
6 oddziałów LO
5 oddziałów Technikum
3 oddziały BSIS
1 odział BSIS spec

Razem utworzono 13 oddziałów
w tym :
5 oddziałów LO
4 oddziały Technikum
3 oddziały BSIS
1 oddział BSIS spec

Rok szkolny 2020/2021
Razem uczniów w szkołach 1553 (w stosunku do 2019 roku ubyło 37 uczniów), w tym :
- w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - 1473 uczniów/słuchaczy w 61
oddziałach,
- w branżowych szkołach I stopnia - 373 uczniów w 16 oddziałach,
- w technikach - 553 uczniów w 23 oddziałach,
- w liceach ogólnokształcących dla młodzieży - 507 uczniów w 18 oddziałach,
- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych – 31 słuchaczy w 2 oddziałach,
- w szkołach przysposabiających do pracy – 9 uczniów w 2 oddziałach,
- w szkołach podstawowych - 57 uczniów w 12 oddziałach,
- w przedszkolu - 13 wychowanków w 3 oddziałach,
- rewalidacja głęboko upośledzonych - 10 uczniów w 3 grupach,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 uczniów w SOSW Prudnik,
- Internat SOSW w Prudniku – 11 wychowanków,
- uczniowie narodowości romskiej – 6 uczniów w SOSW Prudnik,
- Międzyszkolna Bursa w Prudniku – 30 wychowanków,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – 54 słuchaczy,
- korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 9 uczniów (8 uczniów ZSR i
1 uczeń CKZiU).
Działania w zakresie poprawy bazy i reorganizacji struktury oświaty
W budynku przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku jest obecnie organizowane
nowoczesne centrum kształcenia zawodowego. Znajdują się tam do dyspozycji uczniów
i nauczycieli 22 pomieszczenia oraz sala gimnastyczna i siłownia. Ponadto budynek jest
wyposażony w dwie klatki schodowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia
i windę. Zakończono remont sali gimnastycznej i łącznika z budynkiem głównym w ramach
termomodernizacji za kwotę prawie 900 tyś. złotych.
W ramach realizowanej koncepcji reorganizacji sieci szkół budynek II LO w Prudniku przy
ulicy Kościuszki 55 był obiektem wielu inwestycji zmierzających do utworzenia nowoczesnej
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i dobrze wyposażonej szkoły. Odnowiona baza lokalowa umożliwi przeniesienie tutaj
kształcenia klas Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego. Budynek II LO w Prudniku od początku swojego istnienia przewidziany był
na szkołę i swoją funkcję oświatową doskonale wypełnia. Dobrze rozplanowane są w nim ciągi
komunikacyjne i funkcjonalnie rozmieszczone duże i doświetlone sale lekcyjne. Zakończono
remont tego budynku, polegający na wymianie instalacji elektrycznej oraz wbudowaniu
instalacji oświetlenia awaryjnego, sygnalizacji przeciwpożarowej i nowoczesnej sieci
internetowej. Koszt to prawie 1 mln zł, a całość zadania zrealizowano ze środków własnych
powiatu. Dodatkowo cały obiekt wewnątrz został odnowiony poprzez położenie nowych
tynków i malowanie.
Jednym z elementów realizowanej polityki oświatowej jest uporządkowanie sieci szkół
i podejmowane w tym zakresie działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Prudniku. Rada
Powiatu w Prudniku podjęła uchwały o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku:
1) Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Prudniku,
2) Szkoły Policealnej w Prudniku,
3) Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku.
Ponadto w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu w Prudniku podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2020 r
Przygotowanie szkół i placówek na wypadek wystąpienia epidemii COVID-19
25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które
uregulowało warunki nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa. Wówczas po
raz pierwszy uczniowie nie poszli do szkoły i realizowali zdalne nauczanie. Wszystkie
planowane egzaminy tj. ośmioklasisty, maturalny i egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe odbyły się w planowanym terminie bez komplikacji z zachowaniem wymaganego
reżimu sanitarnego. Ponownie część szkół została zamknięta w związku z wejściem Powiatu
Prudnickiego z dniem 17.10.2020 r. do czerwonej strefy, szkoły ponadpodstawowe przeszły na
zdalne nauczanie. Stacjonarnie pracuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Prudniku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku.
Szkoły i placówki oświatowe otrzymały pomoc na zapobieganie epidemii COVID-19.
Opolski Urząd Wojewódzki przekazał 33 szt. termometrów bezdotykowych oraz 13.500 szt.
jednorazowych maseczek chirurgicznych. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem
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Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku przekazało urządzenia i płyny
dezynfekujące do rąk oraz jednorazowe maseczki chirurgiczne dla uczniów i nauczycieli.
Szkoły zostały doposażone również w sprzęt służący do zdalnego nauczania. W ramach
projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” powiat zakupił dla uczniów 22 laptopy wraz
z oprogramowaniem i 20 tabletów. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
w ramach projektu „Opolskie dla Liceum - zdalne nauczanie zbliża” przekazał laptopy dla
nauczycieli liceów ogólnokształcących, a w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo
zawodowe dla rynku pracy” laptopy i komputery stacjonarne dla nauczycieli szkolnictwa
zawodowego.
Największym wyzwaniem w okresie pandemii, przed którym stanęli nauczyciele,
uczniowie, dyrektorzy i organy prowadzące było przystosowanie form i metod pracy oraz
zarządzania placówkami oświatowymi do nowej rzeczywistości. Organizacja pracy szkół,
zdalne nauczanie i praca w systemie hybrydowym stały się nowym doświadczeniem i trwale
zmieniły postrzeganie nauczania i wychowania. Największym wyzwaniem stały się, jak
zawsze, zmiany mentalne, sposobów myślenia i przekonania, że nawet tak trudne
doświadczenie może skłonić do innej aktywności i budowania nowej jakości. Poza tym
nadzwyczajna sytuacja wymagała podejmowania natychmiastowych decyzji i nie dawała czasu
na powolne dostosowanie się do następujących zmian. W tej sytuacji przedstawiciele organu
prowadzącego systematycznie spotykali się z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych
w trakcie których wspólnie analizowano zaistniałą sytuację. Organ prowadzący czynnie
wspierał Dyrektorów w podejmowaniu właściwych i szybkich decyzji.
Dotacja podręcznikowa i przedszkolna
Wydział Oświaty i Zdrowia złożył wniosek do Kuratorium Oświaty w Opolu
o udzielenie dotacji celowej w 2020 r. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozyskano dotację w kwocie 9.323,04 zł dla uczniów
SOSW w Prudniku. Ponadto złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Opolu o udzielenie
dotacji przedszkolnej. Pozyskano dotację w kwocie 7.173 zł dla przedszkola specjalnego
w SOSW w Prudniku.
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Odprawy dla zwalnianych nauczycieli
Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% z rezerwy w roku 2020 z tytułu dofinansowania kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN. W Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku dwóch nauczycieli otrzymało
wypowiedzenie z art. 20 KN. Jeden z nauczycieli przeszedł na emeryturę, drugi na świadczenia
kompensacyjne. Wnioskowana kwota to 56.532,00 zł, otrzymano 33.919,00 zł.

Aktywna Tablica
Ubiegano się o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Pozyskano
środki na kwotę 14 000zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i monitory
pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem programów
interaktywnych oraz materiałów multimedialnych.

Inwestycje realizowane w placówkach oświatowych.
Zespół Szkół Rolniczych
„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, zakłada utworzenie
centrum ochrony różnorodności biologicznej. Prace realizowane są w pomieszczeniach
piwnicznych obiektu 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, 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.
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Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego to 1 012 300zł, dofinansowanie 826 455zł
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020.
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W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie umowy na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizowana
jest inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych
w Prudniku”. Planuje się m.in:
- ocieplenie stropu pod poddaszem, dachu i lukarn,
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- montaż czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz czterech kotłów gazowych
kondensacyjnych wraz z wykonaniem rusztu stalowego,
- modernizację wewnętrznej instalacji c.o. (wymiana grzejników i pionów c.o.),
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej.
W

2020

r.

ogłoszono

przetarg

na

wyłonienie

Wykonawcy

planowanych

prac

termomodernizacyjnych, roboty budowlane o wartości przeszło 2,3 mln złotych będą
realizowane w roku 2021 r.

Powiat Prudnicki planuje wybudowanie na terenie II Liceum Ogólnokształcącego
w ZSR miejsca parkingowe wraz z drogami wewnętrznymi na kwotę 511 000,00 zł.,
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ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji
planowany termin zakończenia sierpień 2021 r.

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych- pozyskano środki z MON
w wysokości: 40 128,00zł , wkład własny Powiatu to 10 032,00zł. W ramach projektu
zakupiono wyposażenie indywidualne uczniów.

„Opolskie Szkolnictwo Bliżej Rynku Pracy” – w ramach projektu nauczyciele otrzymali
pomoc w nauce zdalnej w postaci 12 laptopów Marki HP oraz monitor do prowadzenia
zdalnych konferencji. „ Opolskie dla Liceów” - w ramach projektu nauczyciele otrzymali
pomoc w nauce zdalnej w postaci 39 laptopów marki LENOVO.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Jednostka

realizuje

w

partnerstwie

projekt

„OPOLSKIE

SZKOLNICTWO

ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY”, którego celem jest modernizacja bazy warsztatowej
szkoły poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków nauki i pracy w wybranych
zawodach. W ramach projektu zostały przeprowadzenie pilotażowe zajęcia pozalekcyjne
realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów oraz
stypendia i wsparcie dla 56 uczniów CKZiU w Prudniku realizujących czterotygodniowe staże
i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami na terenie
powiatu prudnickiego. Każdy uczeń za realizowany staż otrzymał 1017,00 złotych.
Utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SZPiK), w CKZ w Prudniku w którym
organizowane były różnorodne warsztaty dla uczniów i doradców zawodowych. W ramach
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projektu CKZiU zostało doposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości
45 653,71 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku znalazło się wśród 120
placówek w kraju, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety (50 szt.) wraz z usługą dostępu do
Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Pakiety te stanowią formę
wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu
budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu
Multimedialnego OSE wynosi 48 523,50 złotych. Nowo dostarczony sprzęt będzie stanowić
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do
usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takie
konieczności do realizacji zdalnego nauczania.
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„TECHNIKA

BEZ

GRANIC”

Współpraca

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

i Ustawicznego w Prudniku z Powiatem Prudnickim oraz Średnią Przemysłową Szkołą
z Bruntala (Střední Průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál) zaowocowała projektem,
który pozwolił na stworzenie nowoczesnych pracowni. Zakłada m.in. stworzenie warunków do
kształcenia w zakresie wizualizacji procesów przemysłowych, a także realizację wspólnego
programu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zgodne z koncepcją tzw.
czwartej rewolucji przemysłowej (określaną jako „Przemysł 4.0”), zakładającą m.in.
automatyzację i informatyzację procesów produkcyjnych z wykorzystaniem modeli cyfrowych.
Pracownie będą służyć do praktycznej nauki dla: informatyków, teleinformatyków,
mechaników, elektromechaników, grafików, programistów czy automatyków. W laboratoriach
uczniowie będą mieli możliwość projektowania modeli 3D i fizycznego konstruowania
zaprojektowanych wcześniej modeli, testowania ich w środowisku wirtualnej rzeczywistości,
a także dzielenia się efektami pracy. Wspólny program nauczania pozwoli na omawianie
tożsamego zakresu materiału i wspólnych zagadnień bez potrzeby podróżowania i wzajemnych
wizyt. Jak jest to ważne, przekonaliśmy się w okresie pandemii i zdalnego nauczania. Obie
szkoły połączy system informatyczny, który umożliwi prowadzenie zajęć online, jednocześnie
w obu placówkach. Nauczyciele i uczniowie odbędą szkolenia w Pradze, Trnavie i Stuttgarcie.
Jest to pierwszy tego typu system w placówce oświatowej na Opolszczyźnie. W ramach tego
projektu w roku szkolnym 2019/2020 został zakupiony sprzęt m.in : komputery, gogle do
rzeczywistości wirtulanej na łączną kwotę: 293 050,20 zł. Wartość projektu „Technika bez
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granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro,
Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska – Polska.

„Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej” jest kolejnym wspólnym projektem,
w którym współpracują Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
z Powiatem Prudnickim oraz Średnią Przemysłową Szkołą z Bruntala. Partnerem jest także
Miasto Bruntal oraz Gmina Prudnik. Powstający Szkolny Inkubator Przedsiębiorczości,
posłuży młodzież zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych Powiatu
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Prudnickiego do realizacji pasji i zainteresowań naukowych poprzez udział w zajęciach
pozaszkolnych prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin (informatycy, fryzjerzy,
mechanicy, przedsiębiorcy, plastycy) W ramach projektu został już zakupiony bardzo
nowoczesny sprzęt informatyczny a także wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej,
pracowni metaloplastyki oraz pracowni projektowej (drukarki oraz skanery 3D). Wartość
zakupionego sprzętu oraz wyposażenia to prawie 300.000,00 zł. Całkowita wartość projektu to
1 840 797,80 euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to 633 059,65 Euro.
Zakończyła się termomodernizacja hali gimnastycznej Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego kwotą 562 566,24 zł. Całość inwestycji
wyniosła 823 706,99zł. Dzięki tym funduszom poprawił się nie tylko komfort użytkowników
hali. Pomoże to również wspólnie dbać o środowisko dzięki mniejszemu zużyciu energii na
ogrzewanie. W ramach prac ocieplono cały budynek oraz wymieniono wszystkie okna oraz
poszycie dachowe. Sala wzbogaciła się również o nowe oświetlenie oraz system wentylacji
mechanicznej. Na dobre pożegnano się również ze znajdującą się w piwnicy starą instalacją do
ogrzewania węglem.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku i I Liceum
Ogólnokształcące
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 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Prudniku w 2020r. odbywały się dla uczniów:
1) zajęcia językowe,
2) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
3) zajęcia prowadzone metodą eksperymentu.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku w 2020r. przeprowadzone były
zajęcia specjalistyczne dla uczniów: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia tyflopedagogiczne, zajęcia
logopedyczne oraz zajęcia muzyczno-ruchowe.
W 2020r. zakupiono w ramach projektu i przekazano do ZSO nr 1w Prudniku wyposażenie:
- do pracowni biologicznych (m.in.: mikroskopy, wagi laboratoryjne, termometry
laboratoryjne,

odczynniki

chemiczne,

preparaty

mikroskopowe,

model

budowy

anatomicznej, modele serca, modele skóry człowieka, szkielety ryb, płazów, ptaków
i ssaków),
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- do pracowni chemicznych (m. in.: bagietki, zlewki, kolby, cylindry, krystalizatory, lejki,
rozdzielacze, wagi laboratoryjne, kuwety laboratoryjne, tace laboratoryjne, szczypce
laboratoryjne, modele kulkowe,),
- do pracowni geograficznej (m.in.: GPS-y, nawigację satelitarną, aparat fotograficzny,
elektroniczne nośniki pamięci, kalkulatory, lornetki, kompasy, lupy, atlasy geograficzne),
- do pracowni matematycznych (m.in.: kalkulatory, wskaźniki laserowe, zestawy do budowy
brył przestrzennych i szkieletów brył),
- do prowadzenia doradztwa zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji Zawodowej
i Kariery (program multimedialny).
W 2020r. zakupiono i przekazano do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Prudniku:
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla uczniów niedowidzących (m.in:
lupę elektroniczną, podręczniki rozwijające percepcję wzrokową, alfabety brajlowskie),
- wyposażenie, sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami (m.in.: mini wieże,
mikser z rejestratorem dźwięku, mikrofony, mikroporty, statywy, bajki terapeutyczne, masę
plastyczną, tunel sensoryczny).
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Zespół Szkół w Głogówku
Powiat Prudnicki przystąpił do realizacji projektu ”Bioróżnorodność bogactwem Gminy
Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego w ramach środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020. Projekt
zakłada dwie lokalizację park przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku oraz park przy Zespole
Szkół w Głogówku na łączną wartość 1 437 790,00 zł, w tym dofinansowanie 1 221 243,84 zł.
Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku,

obejmuje

powierzchnie 5740 m2, w ramach prac przewidziano m.in.: prace z zielenią- wycinka drzew
w złym stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew, wykonanie
skalniaków, na których umieszczone zostaną ławki. Wykonanie alejek o nawierzchni żwirowo
– gliniastej wchłaniające wodę z opadów. Przy alejkach zamontowane zostaną tablice
informacyjne, przez co alejki zyskają funkcję dydaktyczną, montaż elementów małej
architektury- posadowienie drewnianej wiaty edukacyjnej. Objęte ochroną zostaną cenne okazy
drzew.
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OCHRONA ZDROWIA
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ

Placówka wg. stanu na 1 stycznia 2020 r. dysponował 51 łóżkami, w tym 26 łóżek
wewnętrznych i 25 łóżek kardiologicznych. Decyzją Wojewody Opolskiego od 12 października
2020 r. do odwołania Szpital został zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich łóżek (51)
na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, a od 17 października kolejną decyzją liczba łóżek dla tych
świadczeń została zwiększona do 55.
W roku 2020 r. było hospitalizowanych 2 107 pacjentów, w tym:
-

2 081 pacjentów ubezpieczonych w OOW NFZ,

-

16 pacjentów z UE,

-

19 hospitalizacja powtórna w okresie 14 dni,

-

2 osoby decyzja z opieki społecznej.

Procent wykorzystania łóżka wynosił 82,06 %. Średni czas leczenia 7,27 dni. Liczba chorych
przypadających na 1 łóżko 41,31os. Ilość osobodni w roku 2020 wynosiła 15 318. W ZOZ
w Białej funkcjonuje również Poradnia Kardiologiczna, w której przyjęto 1 123 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący ryczałtu w systemie podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń na rok 2020 wynosił odpowiednio:
•

ryczałt PSZ na leczenie szpitalne wyniósł 6 369 769,00 zł. Wartość zrealizowana
wyniosła 5 067 140,56 zł co stanowi 80%;

•

ryczałt na leczenie w Poradni Kardiologicznej wyniósł 90 287,00 zł. Wartość
zrealizowana wyniosła 80 311,04 co stanowi 89 %;

•

dodatkowo NFZ w Opolu przekazał 822 758,64 zł środków na podwyżki dla lekarzy,
pielęgniarek i ratownika medycznego.

Trwająca od marca 2020r. pandemia COVID-19 bezsprzecznie wywarła znaczący wpływ na
realizację kontraktu z NFZ. W związku z prowadzeniem działalności w ochronie zdrowia
w nowym reżimie sanitarnym polegającym m.in. w początkowej fazie pandemii na
utrudnionym dostępie pacjentów do lekarzy POZ (znaczący spadek osób kierowanych na
leczenie do szpitala) a także obawami osób chorujących przed pobytem w szpitalu wykonanie
kontraktu z NFZ wyniosło 80% ryczałtu PSZ, a w Poradni Kardiologicznej w 89%.
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Świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID -19 są finansowane
przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu
państwa z części, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie
sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora NFZ.
Świadczenia te rozliczane wg rzeczywistego wykonania wyniosły 3 780 547,60 zł.
Dodatkowo zgodnie z umowami zawartymi z NFZ w Opolu oraz Wojewodą Opolskim na
wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy w Szpitalu
w związku z decyzją Wojewody oraz dla osób wykonujących zawód medyczny zostały
przekazane środki w wysokości 606 144,18 zł.
Sytuacja finansowa:
12 114 610,75 zł

-

Przychody -

-

Koszty

-

9 481 635,54 zł

-

Zmiana stanu produktów -

- 17 082,01 zł

-

Podatek dochodowy –

-

Zysk -

-

Zobowiązania: 1 543 992,75zł + 1 001 644,00zł zobowiązania na rezerwy na

0 zł
2 632 975,21 zł

świadczenia pracownicze, zobowiązań wymagalnych nie posiadamy.
- Należności ogółem: 2 720 637,75 zł, należności wymagalnych nie posiadamy.
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. Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych w 2020 r. były realizowane z różnych źródeł.
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Źródła finansowania
Lp

Nazwa

UE

BP

Śr. Własne

Razem

,,Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki
edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”
1 Licencje części białej i szarej

412 794,77

72 846,13

485 640,90

2 Oprogramowanie WPI

23 427,59

4 134,28

27 561,87

76 980,41

513 202,77

Razem

436 222,36

-

,,Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19''
1 Aparat USG przenośny

11 765,43

1 314,96

761,29

13 841,68

2 Koncentrator tlenu 3 szt.

10 072,50

1 125,75

651,75

11 850,00

3 Zestaw do dezynfekcji ścieków

5 785,80

646,65

374,38

6 806,83

27 623,73

3 087,36

1 787,42

Razem

32 498,51

,,Zakup nowoczesnego toru wizyjnego z opcją wykorzystania wąskiej wiązki światła w rozdzielczości HDTV
umożliwiający wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w przewodzie pokarmowym"
1 Zestaw do endoskopii

280 810,80

280 810,80

Respirator Weinmann Medumat
2 Easy CPR

31 775,40

31 775,40

Centrala do monitorowania
pacjentów w stanie zagrożenia
3 życia z 4-ema monitorami

305 644,32

305 644,32

4 Aparat do EKG

15 000,00

15 000,00

5 Myjnia endoskopowa

133 401,41

133 401,41

6 Łóżko OIOM z materacem 4 szt.

123 370,74

123 370,74

Nieinwazyjne urządzenie do
7 dezynfekcji

45 000,00

45 000,00

8 Pompa infuzyjna 4 szt.

19 600,01

19 600,01

9 Stacja dezynfekcyjno-pomiarowa

4 700,00

4 700,00

18 053,28

3 438,72

21 492,00

18 053,28

962 741,40

980 794,68

10 Iluminator naczyniowy
Razem:

Otrzymane z Agencji Rezerw Materiałowych
1 RespiratorAstral 150

29 759,00

29 759,00

2 Respirator EVITA V 600

129 060,00

129 060,00

3 Kardiomonitor Q7 2 szt.

42 583,58

42 583,58

4 Razem

201 402,58

201 402,58
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Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1 Skaner konkofalny

115 000,00

115 000,00

2 Ssak endoskopowy

15 273,12

15 273,12

Komputer do archiwizacji badań
3 endoskopowych

12 905,67

12 905,67

Program do archiwizacji badań
4 endoskopowych

13 692,36

13 692,36

5 Licencja do Hitach Aloka

25 000,00

25 000,00

6 Klimatyzatory szt. 3

9 994,98

9 994,98

7 Defibrylator do karetki

5 000,00

5 000,00

8 Aparat EKG

11 980,00

11 980,00

9 Nosze kompaktowe

25 676,10

25 676,10

10 Bieżnia wysiłkowa

25 494,91

25 494,91

11 Zintegrowany system medyczny

81 216,00

81 216,00

12 Pralnica przemysłowa

5 658,00

5 658,00

Razem

346 891,14

Ogółem:

481 899,37

204 489,94

1 388 400,37

346 891,14
2 074 789,68

Realizowane projekty:
1) „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek
medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” realizowany
w formule partnerstwa w latach 2019-2020 w ramach Regionalnego Programu
Województwa

Opolskiego.

Przedmiotem

projektu

było

wprowadzenie

e-usług

w ochronie zdrowia z wykorzystaniem Wspólnej Platformy Informacyjnej. Ogółem
wartość projektu wyniosła 724 839,35 zł z tego dofinansowanie z UE 616 113,88 zł a
środki własne 108 725,97 zł. W ramach projektu zostały zakupione środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne w postaci licencji oprogramowania medycznego, a także
zapewniono szkolenia dla personelu.
2) ,,Zakup nowoczesnego toru wizyjnego z opcją wykorzystania wąskiej wiązki światła
w rozdzielczości HDTV umożliwiający wczesne wykrywanie zmian nowotworowych
w przewodzie pokarmowym" realizowany w 2020 r. w ramach Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ogółem wartość projektu wyniosła
1 040 549,14 zł z tego dofinansowanie z UE 828 785,91 zł a środki własne
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211 763,23 zł. Zakupiono nowoczesny sprzęt do pracowni endoskopii w postaci
wideogastroskopu i wideokolonoskopu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, sprzęt
niezbędny do leczenia pacjentów z COVID oraz środki ochrony osobistej dla personelu
medycznego.
3) ,,Opolskie wspiera szpitale w walce z COCID-19” realizowany w 2020 r. w ramach
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ogółem wartość
projektu wyniosła 68 783,07 zł z tego dofinansowanie z UE (85%) 58 465,61 zł,
z Budżetu Państwa (9,5%) 6 534,39 zł a środki własne (5,5%) 3 783,07 zł. Szpital otrzymał
w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 65 000,00 zł . W ramach projektu zostały
wykonane prace budowlane oraz inne mające na celu dostosowanie szpitala do warunków
reżimu sanitarnego w związku z leczeniem pacjentów zakażonym wirusem SARS CoV-2.
Zostały również zakupione środki trwałe i inny sprzęt medyczny do walki z COVID-19.

W związku z udzielaniem przez ZOZ w Białej świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 Szpital w 2020 r. otrzymał z budżetu państwa (Urząd
Wojewódzki w Opolu) za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony
osobistej, wyposażenie medyczne, środki dezynfekcyjne oraz środki trwałe na łączną kwotę
678 969,58 zł, z czego w 2020 r. przyjęto 462 694,58 zł, a 216 275,00 zł pozostało do
wykorzystania w roku następnym.

W 2020 r. zostały wykonane prace remontowe w placówce na łączną kwotę 39 703,64 zł .
Były to drobne remonty i naprawy terenie szpitala i wokół budynku oraz dostosowanie szpitala
do wymogów reżimu sanitarnego w leczeniu pacjentów z COVID-19 postawienie śluz,
wymiana drzwi, budowa rampy tlenowej.
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Respirator

Koncentrator tlenu

Łóżko OIOM z materacem
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Pompa infuzyjna BRAUN

Aparat do EKG przenośny

Powiat Prudnicki pozyskał środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie w zakresie
podniesienia poziomu diagnostyki Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej poprzez zakup
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specjalistycznego sprzętu medycznego, w postaci bronchoskopu HDTV do systemu
endokopowego i bodypletyzmografu-do poszerzenia diagnostyki układu oddechowego, a także
nieinwazyjnych urządzeń (2szt.) do dekontaminacji powietrza. Szybka i trafna diagnoza jest
podstawą prawidłowego leczenia i często ratowania zdrowia i życia zwłaszcza w dobie
trwającej pandemii COVID-19. Inwestycja wpłynie na wydajność leczenia chorób
cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych i innych chorób układu oddechowego.
Wartość wniosku 650 000zł. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu planowana jest na
I połowę 2021r.

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
Obszarem działalności Prudnickiego Centrum Medycznego jest sektor ochrony zdrowia,
głównie lecznictwo szpitalne, długoterminowa opieka stacjonarna, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna oraz ratownictwo medyczne. Świadczenia medyczne realizowane są ze
środków publicznych. Spółka udziela też świadczeń dla pacjentów nieubezpieczonych, na
zasadach komercyjnych.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020r. wynosi 10 604 050,00 zł (słownie:
dziesięć milionów sześćset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 212 akcji.
Spółka realizuje świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
na podstawie zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia wieloletnich umów w formie kontraktów i ryczałtu. Od 25.11.2018 r. w wyniku
nowelizacji Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190) Ustawodawca wprowadził ryczałtowe finansowanie części świadczeń zdrowotnych,
prudnicki szpital został zakwalifikowany na okres 4 lat do poziomu szpitala I stopnia.
W 2020 roku średnia ilość łóżek w oddziałach szpitalnych wynosi 86, 84 i 67 łóżek
w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w tym 19 łóżek komercyjnych. Razem dla świadczeń
szpitalnych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Spółka na dzień 31.12.2020 r. dysponowała 135
łóżkami.
Decyzją Nr 178/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewody Opolskiego z dniem
24 listopada 2020 r. zabezpieczono:
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1) realizację

świadczeń

opieki

zdrowotnej

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem
zakażenia SARS-CoV-2;
2) realizację

świadczeń

przeciwdziałaniem

i

opieki

zdrowotnej

zwalczaniem

w

COVID-19

związku
35

z

łóżek

zapobieganiem,
dla

pacjentów

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Ogółem w 2020 r. w oddziałach szpitalnych w PCM S.A. leczonych było 3948 pacjentów.
W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistyczna (AOS) w 13 poradniach specjalistycznych
posiadających umowy kontraktowe z Narodowym Funduszem Zdrowia i 2 poradniach
komercyjnych, ogółem udzielono 60 852 porad.
Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., zamknął się:
-

po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 827 445,79 zł.,

-

po stronie zysków i strat kwotą 693 671,90 zł

Zobowiązania długoterminowe zamknęły się w kwocie 0 zł oraz krótkoterminowe w kwocie
5 402 638,39 zł w tym z tyt. dostaw i usług 3 199 331,65zł.
Spółka rozpoczęła realizację projektu pn. „Opolskie przeciw Covid”, dotyczącego zakupów
sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki
z koronawirusem. Projekt zainicjowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, którego partnerami jest 14 instytucji ochrony zdrowia. Wartość
wykazanych przez PCM potrzeb, w zestawieniu projektowym, na koniec marca 2021 wynosi
1 207 506 19 zł, w tym 69 932,85 zł wkład własny. Projekt będzie realizowany do końca
sierpnia 2021 roku. W ramach projektu, w roku 2020 PCM zrealizowało następujące działania:
1) zakup środków ochrony osobistej m.in.:
- kombinezonów,
- ochraniaczy na buty,
- rękawic jednorazowych,
- gogli ochronny,
- masek FFP3 /FFP2,
- maseczek chirurgicznych,
2) zakup przenośnego biosanitazera – automat do nietoksycznej dezynfekcji ścieków;
3) zakup wyposażenia sprężarkowi;
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4) zakup niezbędnego sprzętu:
- termometrów elektronicznych,
- termometrów medyczny do pomiaru temperatury w uchu,
- respiratora klinicznego,
- stacjonarnego aparatu RTG,
- aparatu do znieczuleń,
- diatermii chirurgicznej.
W ramach realizacji w/w projektu szpital w 2020 roku wzbogacił się o:
1) kompaktowy cyfrowy zestaw rentgenowski CALYPSO na zawieszeniu sufitowym wraz
systemem radiograficznego obrazowania cyfrowego DR za kwotę 656 640,00 zł.
Dodatkowo przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń, umożliwiający utworzenie
drugiego pomieszczenia do wykonywania RTG – koszt 17.000,00 zł.
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2) dwa respiratory Hamilton-C1 na podstawie jezdnej za kwotę 176 196,60 zł.

3) aparat do znieczulania Atlan A350 o wartości 124 200 zł.
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4) urządzenia do dezynfekcji drogą powietrzną Phileas 75 o wartości 34 440,00 zł. Remont
i wyposażenie pomieszczenia sprężarkowi 34 344,17 zł. Prace modernizacyjne w/w
pomieszczeniach w zakresie wymiany rur c. o., odtworzenia tynków, malowania ścian
i sufitów, montaż gniazd siłowych oraz puszek , opiewały na kwotę 11 463,60 zł.

5) aparat elektrochirurgiczny o wartości 48 533,06 zł.

Spółka równolegle realizuje projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z covid”,
którego celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, poprzez
wykonanie min. instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej czy zabezpieczenia
odpadów skażonych. Wartość projektu wynosi 1 423 280,44 zł., w tym 78 280,44 wkład
własny. Realizacja projektu przewidziana jest do konca 2021roku. W br. w ramach projektu
zakupiono 5 szt. urządzeń do dezynfekcji ścieków zakażonych oraz

zestaw pompowy

podnoszący ciśnienie instalacji hydrantowej w budynku ZOL w Głogówku. Kwota realizacji
tego zadania wyniosła ponad 68 000 zł.
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W ramach środków własnych PCM S.A przeprowadza remont dachu na budynku neurologii,
wartość zadania szacowana jest na 147 054 zł.

Udało się pozyskać środki z gminy Prudnik na zakup defibrylatora Lifepak 15 oraz
urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 3, wartość urządzeń opiewa na
138 027,37 zł.

Dokonano wymiany stolarki okiennej (12 szt.) i drzwiowej ( 2 drzwi aluminiowych) na Bloku
Operacyjnym oraz na Oddziale Pediatrycznym- wartość zadania wyniosła

94 253 zł.

Przebudowano przyłącza wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji w kompleksie szpitala oraz
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przebudowano instalację wewnętrzną gazu w terenie – podziemna, wartość prac- 29 818,16 zł.
Dodatkowo zakupiono lampy operacyjne plus LED56eco za kwotę 36.980zł. W/w prace
wykonano ze środków własnych PCM S.A.

Przebudowano kanalizację deszczową – sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wartość
zadania wyniosła 65 086,72 zł, oraz dokonano wymiany sieci wodnej i grzewczej w segmencie
“B” Szpitala na kwotę 15.000.00 zł
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Podjęto działania mające na celu zmianę wizualną obiektu i w tym celu rozpoczęto renowację
zabytkowego ogrodzenia, wartość przeprowadzonych prac opiewa na kwotę 40.000,00 zł.

Wykonano również modernizację pomieszczeń EKG oraz sali cięć na łączną kwotę
58.183,79 zł
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Pod koniec 2020 r., rozpoczęto inwestycję związaną z przebudową części budynku
szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, szacowany koszt inwestycji wynosi 200.618,67 zł
planowany termin realizacji 31.05.2021r

Dzięki wsparciu Zarządu Powiatu w październiku 2020 r, podpisano umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia gwarantującą przejęcie Poradni ginekologiczno – położniczej
„AMI –MEDICA” mieszczącej się przy ul. Staszica 1 w Prudniku.
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Zgodnie z inicjatywą Zarządu Powiatu do PCM S.A trafił ambulans specjalistyczny typu
C wraz z wyposażeniem medycznym. Wartość zakupionego w grudniu 2020 r. przez Powiat
Prudnicki ambulansu VOLKSWAGEN Crafter 35 Furgon 2.0 TDI wraz z wyposażeniem to
559.608,90 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wyniosło 500.000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Prudnickiego wyniósł 59.608,90 zł.

Powiat Prudnicki objął projektem ”Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy,
Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” parku przy Szpitalu Powiatowym
w Prudniku. Park zyska wymiar terapeutyczny, powstaną alejki, wykonane zostaną nasadzenia
nowych roślin oraz ogród terapeutyczny dla pacjentów. Przewiduje się wycinkę drzew w złym
stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew. Ochroną w formie
pomników przyrody objęte zostaną cenne okazy drzew.
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Powiat Prudnicki otrzymał od Wojewody Opolskiego dotację celową w wysokości
360 000 zł na realizację procesu inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu medycznego,
polegającego w szczególności na wykonaniu m.in. dokumentacji technicznej, fundamentu
niezbędny do posadowienia zbiornika z tlenem, budynku pomocniczego rezerwy tlenowej oraz
wykonaniu sieci linii przesyłowej (instalacji tlenowej, powietrznej, próżniowej) w obiekcie
szpitala. Termin realizacji październik 2021r.
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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. Program składa się z dwóch
modułów. Moduł I ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, natomiast moduł II ma na celu pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym. W 2020 roku w ramach program „Aktywny Samorząd”, złożono wnioski :
*A1 - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla 2 wnioskodawców –
wnioskowana kwota 6993zł, dofinansowano 1 wniosek na kwotę 993 zł, natomiast drugi
jest w trakcie realizacji);
*B1, B3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (złożono 5 wniosków, dofinansowano 4 na kwotę: 1.2991zł;);
* C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (złożono 5 wniosków
na kwotę 65 000 zł; wnioski w trakcie weryfikacji);
*C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dofinansowano 2 wnioski na kwotę 2.990 zł);
*C3 – pomoc w zakupie protezy (2 wnioski złożono, z czego jeden w weryfikacji,
1 dofinansowano w kwocie: 108 337 zł);
*C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy (1 wniosek,
dofinansowanie 3.325,00 zł);
*C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (złożono 4 wnioski
na kwotę 60 000zł, wnioski są w realizacji);
*D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (złożono 3 wnioski – dofinansowanie: 1 929,25 zł);
*Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (złożono 32 wnioski;
dofinansowanie: 97 637,00 zł, wnioski są w trakcie realizacji).
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W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób
niepełnosprawnych w 2020 r. z różnego rodzaju dofinansowań skorzystało 442 osoby na łączną
kwotę 669.504,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 298.101,00 zł (335 osoby);
- dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych -103.872,00 zł (71 osób);
- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
86.199,00zł (29 osób);
- dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 3.420,00 zł (skorzystało 6 osób).
Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pozytywnie zweryfikował wnioski złożone przez Powiat Prudnicki w "Programie
wyrównywania różnic między regionami III". W ramach programu do powiatu trafiła kwota
922.500,00 zł z przeznaczeniem na :
1) warsztat terapii zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów -dla 50 uczestników,
2) windę dla niepełnosprawnych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
w Prudniku.

PCPR wraz ze Starostwem Powiatowym w Prudnicku rozpoczął realizację projektu
„Nie-Sami-Dzielni II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w środowisku poprzez usługi:
1) asystenta osób niepełnosprawnych w wymiarze 57 godzin miesięcznie na 20 osób
w powiecie (jeden asystent). Zadaniem asystenta ma być aktywizacja osób
niepełnosprawnych w środowisku, jak np. pomoc w dotarciu do lekarza bądź pomoc
w zrobieniu zakupów,
2)

zajęcia ruchowe i zabiegi fizjoterapii - nieodzowne dla osób niepełnosprawnych w celu

utrzymania i poprawienia ich sprawności fizycznej. Wartość projektu 305.580 zł.
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Trwa realizacja przez Powiat Prudnicki i PCPR projektu „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu
- 2 070 196,06 zł. W 2020 r. realizowano wsparcie usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej mieszkających w mieszkaniu chronionym, poprzez wsparcie psychologa, terapeuty,
pracownika socjalnego oraz opiekuna mieszkania chronionego. W obiekcie w Mochowie
przeznaczonym na placówkę trwają prace dostosowawcze m.in: wymiana częściowej stolarki
okiennej i drzwiowej, budowa klatki schodowej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
wymiana instalacji oraz wykonanie łazienek.
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W ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”,
realizowanego w ramach

RPO WO 2014-2020 realizowano wsparcie w zakresie usług

psychologicznych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych i kompensacyjno-korekcyjnych
dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W związku z wprowadzeniem nauki w trybie zdalnym Powiat Prudnicki we wsparciu PCPR
zrealizował

projekt

„Wsparcie

dzieci

umieszczonych

w

pieczy

zastępczej

w okresie epidemii covid-19”. Wsparciem objęto placówkę opiekuńczo-wychowawczą- Dom
Dziecka w Głogówku, 1 rodzinny dom dziecka, 34 rodziny zastępcze niezawodowe, 50 rodzin
zastępczych spokrewnionych i 3 rodziny zastępcze zawodowe. Pomoc otrzymały w rodzinnej
pieczy zastępczej 133 osoby dorosłe i 139 dzieci. Rodziny otrzymały jednorazowe maseczki,
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rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz sprzęt komputerowy tj. laptopy,
drukarki i słuchawki, wartość projektu 327 975,26zł

W roku 2020 Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał ogólnie 843
orzeczenia, w tym 632 orzeczeń o stopniu i 211 orzeczeń o niepełnosprawności. 206 osób
otrzymało stopień znaczny, 271 stopień umiarkowany i 112 osób lekki stopień
niepełnosprawności.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Prudnickiego umieszczonych było 133 dzieci, w tym 97 dzieci pochodziło z Powiatu
Prudnickiego, a 36 dzieci pochodziło z innych powiatów. 11 dzieci z terenu Powiatu
Prudnickiego przebywa na terenie innych powiatów w Polsce.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
Rodzaj rodziny zastępczej

Liczba rodzin

Liczba dzieci

Rok 2020

Rok 2020

Spokrewniona

49

67

Niezawodowa

29

45

Zawodowa

3

14

Rodzinny dom dziecka

1

7

Razem

82

133
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Typy rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Ilość rodzin zastępczych

Gmina

Prudnik

Lubrza
Biała
Głogówek

Spokrewniona

Niezawodowa

Zawodowa

RDD

29 rodzin

15 rodzin

3 rodziny

1 rodzina

34 dzieci

24 dzieci

14 dzieci

7 dzieci

7 rodzin

4 rodziny

0

0

14 dzieci

5 dzieci

3 rodziny

3 rodziny

0

0

4 dzieci

6 dzieci

10 rodzin

7 rodzin

0

0

15 dzieci

10 dzieci

Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Rodzinny
dom dziecka

Razem

Nowopowstałe
rodziny zastępcze

7

1

0

0

8

Rozwiązane
zastępcze

7

3

0

0

10

do

5

3

1

4

13

Dzieci które opuściły
pieczę zastępczą

11

2

0

6

19

rodziny

Przyjęte dzieci
pieczy zastępczej

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. Z oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało
453 osoby, w tym 269 kobiety i 184 mężczyzn. Z Programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób
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stosujących przemoc skorzystały 39 osoby. W programie psychologiczno – terapeutycznym
wzięło udział 38 klientów.
1. Specyfikacja udzielonych osoboporad
Zadanie

Liczba udzielonych porad

Pomoc psychologiczna

449

Poradnictwo prawne

22

Poradnictwo dla osób w kryzysie( kryzysy osobiste, próby

284

samobójcze)
Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

560

Poradnictwo uzależnień

104

Akademia Aktywnego Rodzica

161

Poradnictwo socjalne

84

Pomoc socjalna

142

Telefon zaufania

302

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

125

Liczba założonych Niebieskich Kart

7

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.
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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 2020 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 projektu pn.”Razem pomagamy seniorom” - 2020/2021 r., którego celem jest
wprowadzenie nowych - innowacyjnych zajęć terapeutycznych w formie ćwiczeń fizycznych
oraz kulinarnych warsztatów. Pracownicy posiądą umiejętności i poznają metody stosowane
w dietoterapii u osób w podeszłym wieku. W ramach projektu

planuję się utworzenie

odpowiedniej bazy materialnej poprzez zakup wyposażenia do przygotowywania zdrowej
żywności. Wartość projektu wynosi 22 986,50 €.

Realizowany jest II etap projektu dofinansowanego w 50% ze środków PFRON
pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku DPS w Prudniku w zakresie
zewnętrznego szybu dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych ”.
Umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej swobodnego poruszania się,
przemieszczania pomiędzy kondygnacjami i korzystania z opieki medycznej, rehabilitacji
oraz przystosowanego otoczenia- parku, wiaty, ogrodu sensorycznego, siłowni zewnętrznej
przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Wartość 1.283.040,00 zł.
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Realizowano z Powiatem Prudnicki projekty :
1) ,,Wspieramy DPS" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020,

którego

celem

projektu

było

łagodzenie

skutków

pandemii

oraz

przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób
znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia
mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Łączna wartość
projektu dla DPS w Prudniku : 168 200 zł, dofinansowanie z UE: 141 758,96 zł, środki
krajowe: 26 441,04 zł.
2) ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów

opiekuńczo-leczniczych,

domów

pomocy

społecznej,

zakładów

pielęgnacyjna - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęte zostały pielęgniarki DPS pracujące z mieszkańcami w trakcie pandemii oraz zakupiono środki ochrony osobistej
i środki do dezynfekcji. Wartość projektu dla DPS w Prudniku : 33.067,83 zł,
dofinansowanie z UE: 27 833,19zł, środki krajowe: 5224,64 zł.
Powiat Prudnicki otrzymał także od Wojewody Opolskiego dotację z rezerwy celowej
budżetu państwa na dofinansowanie działalności DPS na kwotę 89 942 zł
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z przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników oraz na zabezpieczenie DPS przed
wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
Powiat Prudnicki pozyskał środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie
pn.”Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Młyńskiej
11”, obejmujące: osuszenie budynku, modernizację ogrzewania w zakresie c.o., docieplenie
ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów, dachów i stropodachów, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, instalację rekuperatorów, budowę instalacji fotowoltaicznej PV wraz
z modernizacją oświetlenia, opracowanie ekspertyz, dokumentacji projektowej, nadzoru nad
prowadzeniem inwestycji oraz nadbudowa części mieszkalnej. Wnioskowana kwota
2 250 000,00zł, otrzymane środki 1 000 000 zł.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga
leczenia szpitalnego. Zapewnia 62 mieszkańcom całodobową opiekę i świadczymy usługi
bytowe, opiekuńcze

i wspomagające, w tym prowadzimy szereg działań w zakresie

rehabilitacji społecznej.
Rok 2020 był bardzo trudny ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19,
działania i realizacja zadań ukierunkowane były raczej wewnątrz placówki. Udało się
początkiem roku przeprowadzić gruntowny remont sal najczęściej użytkowanych przez
mieszkańców tj. rehabilitacji, masażu i terapii zajęciowej. Zapewniając komfort podopiecznym
ich użytkowania zainstalowano w sali do ćwiczeń ruchowych klimatyzację, koszt 20.000 zł.

114

Istotne zakupy w 2020 r.:
- lampa BIOPTRON do światłolecznictwa (5400 zł) i skaner zdrowia - analizator
(1.900 zł) do sali rehabilitacji,
- koncentrator tlenu (5.999 zł),
- lampy do dezynfekcji pomieszczeń (2.780 zł),
- kuchenka indukcyjna do kuchenki pomocniczej mieszkańców (2.100 zł),
- telewizor do jadalni mieszkańców (4.000 zł).

Realizowano z Powiatem Prudnicki projekty :
1) ,,Wspieramy DPS" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8
Rozwój

usług

społecznych

świadczonych

środowisku

lokalnym

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu było łagodzenie
skutków

pandemii

oraz

przeciwdziałanie

jej

negatywnym

konsekwencjom,

w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie
miało na celu ochronę życia mieszkańców DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID19. Łączna wartość projektu dla ORiOP: 117.450 zł, dofinansowanie z UE: 98.986,86
zł, środki krajowe: 18.463,14 zł.
2) ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów

opiekuńczo-leczniczych,

domów

pomocy

społecznej,

zakładów

pielęgnacyjna - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparciem objęte zostały
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pielęgniarki DPS w Racławicach Śląskich - pracujące z mieszkańcami w trakcie
pandemii oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Wartość
projektu dla ORiOP: 45.559,65 zł, dofinansowanie z UE: 38.347,56 zł, środki krajowe:
7.212,09 zł.
Powiat Prudnicki otrzymał także od Wojewody Opolskiego dotację z rezerwy celowej
budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka na kwotę 73.369,38 zł
z przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników oraz na zabezpieczenie przed
wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej
Powiat Prudnicki udziela dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Grabinie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa, który
obejmuje opiekę o charakterze stacjonarnym dla 50 kobiet, w tym z 40 miejscami dla osób
w podeszłym wieku i 10 dla przewlekle i somatycznie chorych. Kwota udzielonej dotacji
wynosiła 239.682,00 zł.
Powiat Prudnicki otrzymał od Wojewody Opolskiego dotację z rezerwy celowej budżetu
państwa na dofinansowanie działalności DPS w Grabinie na kwotę 69 633 zł
przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników oraz na zabezpieczenie DPS przed
wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
Powiat Prudnicki w 2020 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 2020 r. wydano 109 kart

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Prudniku. Placówka udziela bezpłatnie pomocy:
- dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży - pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(w tym: logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu);
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- rodzicom i nauczycielom - pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną (terapia psychologiczna, pedagogiczna,
logopedyczna) na terenie placówki, działalność doradczą (dotyczy trudności i niepowodzeń
w nauce, trudności wychowawczych i ich profilaktyki, orientacji zawodowej oraz dalszego
kształcenia, wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego, organizacji i prowadzenia różnych
form zajęć w placówkach oświatowych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ucznia
zdolnego - udzielającego porad oraz informacji o wybranych programach i projektach dla
uczniów zdolnych), oraz działalność profilaktyczną w zakresie zaburzeń rozwojowych
i trudności wychowawczych (informowanie, udzielanie wskazówek, inicjowanie różnych form
pracy wychowawczej).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: indywidualnych lub
grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapii rodziny, grup wsparcia,
interwencji kryzysowej i prowadzenia mediacji, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów
i prelekcji.
Poradnia prowadzi również działalność w zakresie:
- postępowania orzekającego o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania
dzieci niewidomych/słabo widzących, niesłyszących/słabo słyszących, autystycznych;
- wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 wydano następujące orzeczenia:
Liczba wydanych orzeczeń

Rodzaj orzeczenia
Niesłyszących słabosłyszących

3

Niewidomych i słabowidzących

2

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

4

Z niepełnosprawnością umysłową: w stopniu lekkim

69

w stopniu umiarkowanym lub znacznym

17

Z autyzmem w tym zespołem Aspergera

17

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi

22
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Zagrożonych niedostosowaniem społecznym

25

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( w stopniu głębokim)

6

o potrzebie indywidualnego nauczania

15

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

2

- Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania

0

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego

1

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

8

Rodzaje diagnoz 2019/2020:
- psychologiczna -459;
-pedagogiczna -368,
- logopedyczna -193,
-lekarska - związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej -2.
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 EEG Biofeedback (terapii
neurofizjologicznej).
Formy pomocy bezpośredniej dla dzieci i młodzieży :
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 6 dzieci,
- terapia logopedyczna -11dzieci,
- terapia psychologiczna- 19 dzieci,
- socjoterapia -15 dzieci,
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru
kierunku kształcenia i zawodu -52 osób, zajęcia grupowe prowadzone w szkołach
i placówkach oświatowych- 30 osób, grupa wsparcia - porady bez badań -195 osób.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU - AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy
W ostatnich latach na terenie powiatu prudnickiego następował wyraźny spadek liczby
osób bezrobotnych. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz wsparcie pracodawców i osób
bezrobotnych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dały wymierny efekt w postaci znacznego
obniżenia liczby osób pozostających bez zatrudnienia. W 2020 r. sytuacja stała się jednak
bardzo dynamiczna ze względu na wystąpienie pandemii. W okresie ostatniego roku widoczny
jest wzrost stopy bezrobocia na terenie powiatu. Na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 8,9 %,
a w 2020 r. – 9,9 %. Taka sytuacja ma miejsce także w innych powiatach województwa
opolskiego.

Wykres 1. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa opolskiego –
stan na koniec grudnia 2019 i 2020 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku zarejestrowanych było
1676 osób bezrobotnych, z czego 52 % stanowiły kobiety.
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Wykres 2. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan
koniec grudnia 2020 r.
870

1000
800
600
400
200
0

511

414

133
do 30 r.ż.

po 50 r.ż.

długotrwale
bezrobotni

237
47

niepełnosprawni korzystający ze
świadczeń
pomocy
społecznej

posiadający co
najmniej 1
dziecko do 6 r.ż.

Źródło: opracowanie własne

2. Podstawowe działania PUP w Prudniku zrealizowane w 2020 r.
W 2020 r. zaktywizowane zostały 592 osoby bezrobotne. Wsparcie finansowane było z
projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także z Funduszu Pracy.
Tabela 1 Środki na aktywizację osób bezrobotnych oraz liczba zaktywizowanych
osób w okresie I – XII 2020 r.
I - XII 2020
Formy pomocy

środki

osoby

Prace interwencyjne

319 831,00

72

Roboty publiczne

281 752,00

21

Podjęcie działalności gospodarczej

891 501,00

50

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia
stanowiska pracy

674 410,81

33

Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

88 873,00

17

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach
bonu na zasiedlenie

132 000,00

23

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania
wynagrodzenia dla bezrobotnego powyżej 50 roku życia

33 468,70

2

Szkolenia

213 978,00

50

120

Staż

1 359 688,99

214

Prace społecznie użyteczne

102 376,00

108

Inne

16 572,00

2

4 114 451,50

592

Łącznie

W wyniku podjętych działań powstało 50 nowych podmiotów gospodarczych oraz
utworzono 195 miejsc pracy. Ponadto 1068 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie.
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 2020 r. pozyskał 851 ofert pracy, zorganizował
13 giełd pracy, w których uczestniczyło 128 osób bezrobotnych. Ponadto wydano osobom
bezrobotnym ok. 1000 skierowań (do pracy, na staż i prace społecznie użyteczne). Doradcy
zawodowi przeprowadzili 381 porad indywidualnych dla 356 osób bezrobotnych, 5 porad
grupowych dla 44 osób oraz 3 grupowe informacje zawodowe dla 23 osób bezrobotnych.
Liczba osób objętych poradnictwem grupowym zmniejszyła się w porównaniu do roku
poprzedniego ze względu na pandemię.
W pierwszym kwartale 2020 r. udało się zrealizować zadania dodatkowe - 4 spotkania
z uczniami szkoły podstawowej. Wzięło w nich udział 81 osób. Podczas zajęć uczniowie mogli
określić swoją przydatność do zawodu, a także uzyskać istotne informacje związane
z funkcjonowaniem na rynku pracy.
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 2020 r. do
tut. urzędu wpłynęło 1076 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 28 wniosków
o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych
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i poszukujących pracy na 135 stanowisk. Wpłynęło również 7 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
osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm.
W 2020 r. PUP otrzymał kwotę 196 400 zł. Podpisano 40 umów na dofinansowanie kształcenia
pracowników i pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w ramach pomocy Rządu dla pracodawców obsługiwał w
ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” cztery rodzaje wsparcia: niskooprocentowane pożyczki,
dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie do części kosztów
prowadzenia działalności. Z pomocy skorzystało 2414 podmiotów z powiatu a łączną kwota
wsparcia wyniosła 16 375 747,65 zł.
Tab. 2 Stan realizacji wsparcia w ramach „Tarczy antykryzysowej” – na dzień 31 XII 2020 r.

Forma wsparcia
1. Niskooprocentowane pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców.
2. Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
3. Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych.

Liczba
podmiotów,
którym wypłacono
wsparcie

Łączna kwota
wsparcia

1843

9 126 379,18 zł;

254

5 428 571,40 zł;

313

1 587 040,00 zł

4

233 757, 07 zł;

2414

16 375 747,65 zł

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla organizacji pozarządowych
i kościelnej osoby prawnej.

RAZEM
Źródło: opracowanie własne
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W miesiącu grudniu 2020r. PUP w Prudniku rozpoczął nabór wniosków przedsiębiorców
chcących otrzymać pomoc w ramach tzw. „Tarczy branżowej” - w postaci dotacji na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca roku
wypłacono wsparcie dla 20 podmiotów w łącznej kwocie 100 000 zł.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Zarząd Powiatu w Prudniku realizuje zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
(które posiadają kategorię wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych)
za pośrednictwem Wydziału Inżynierii. Na dzień 1 stycznia 2020 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
01.
Drogi zamiejskie
Drogi miejskie
Ogółem

Długość dróg
[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

02.
98,507
10,922
109,429

03.
77,247
10,119
87,366

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i
gruntowej [km]
04.
21,260
0,803
22,063

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

Gmina Lubrza
01.
Drogi zamiejskie
Drogi miejskie
Ogółem

Długość dróg
[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

02.
36,632
0,00
36,632

03.
33,085
0,00
33,085

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i gruntowej
[km]
04.
3,547
0,00
3,547

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

Gmina Prudnik
01.
Drogi zamiejskie
Drogi miejskie
Ogółem

Długość dróg
[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

02.
43,254
9,616
52,870

03.
42,322
7,537
49,859

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i gruntowej
[km]
04.
0,932
2,079
3,011

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

Gmina Głogówek
01.
Drogi zamiejskie
Drogi miejskie
Ogółem

Długość dróg
[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

02.
64,709
4,771
69,480

03.
50,608
4,771
55,379

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i gruntowej
[km]
04.
14,101
0,00
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 2020
w układzie graficznym.
W czasie przeprowadzania przeglądów odcinki dróg oraz nawierzchnie zostały podzielone ze
względu na stan techniczny:
1) dobry – zużycie 10%
2) zadowalający – zużycie 25%,
3) niezadowalający – zużycie 50%,
4) 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.
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Realizacja inwestycji i zadań:
-na terenie Gminy Lubrza –
W roku 2020 została zakończona realizacja zadania pn.: „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

celu

realizacji

tego

przedsięwzięcia

obejmującego

rozbudowę

i przebudowę 5-cio kilometrowego odcinka drogi powiatowej, Powiat Prudnicki pozyskał
zewnętrzne środki finansowe 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. Projekt finansowo wspiera także Gmina Lubrza, która
zdecydowała się partycypować w 50% wkładu własnego. Całość zadania zamknęła się w
kwocie 9 013 299,62 zł.
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Zakres prac całości zadania obejmował m.in.:
•

wykonanie dokumentacji projektowej,

•

rozbudowę i przebudowę jezdni drogi powiatowej Nr 1615 O, w celu jej dostosowania
do wymaganych parametrów technicznych, w tym: korekta szerokości jezdni, łuków
drogi, spadków, wyniesienia skrzyżowania, itp.,

•

przebudowę włączenia drogi powiatowej Nr 1615 O do DK41 oraz DP1250 O wraz
z przebudową skrzyżowań dróg usytuowanych na trasie przebudowywanej drogi
powiatowej,

•

budowę i przebudowę poboczy drogi wraz z ich utwardzeniem,

•

odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych oraz ich budowę,

•

remont, przebudowę i budowę przepustów na zjazdach,

•

przebudowa umocnień potoku Trzebinieckiego, przepływającego przez miejscowość
Trzebina,

•

przebudowę i budowę zjazdów, chodników oraz opasek,

•

przebudowę i budowę zatok autobusowych,

•

przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów
ulicznych,

•

przebudowę

linii

elektroenergetycznych,

linii

oświetlenia

drogowego,

linii

telekomunikacyjnych oraz budowę kanału technologicznego,
•

realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:
mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego oznakowanie
o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych.
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-na terenie Gminy Biała –
W roku 2020 została zakończona realizacja zadania pn.; „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. Całość zadania
zamknęło się w kwocie 8 036 758,81 zł.
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Zakres prac obejmował:
•

wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,

•

wykonanie nowych chodników, opasek, zjazdów, przepustów pod zjazdami,

•

wykonanie brukowania skarp przepustów,

•

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

•

montaż dwóch fotoradarów,

•

wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego,

•

wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami
deszczowymi,

•

wykonanie prac związanych z pielęgnacją i nasadzeniem terenów zielonych.
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Pozostałe zadania na terenie Powiatu Prudnickiego zostały wykazane w poniższej tabeli.
Lp.

Nazwa zadania

Wykonawca

1.

Remont cząstkowy dróg
powiatowych:
Zakres remontu w poszczególnych
gminach
Gmina Prudnik:
łaty do 5m2 – 32,91 m2
łaty od 5-50 m2 – 641,47 m2
łaty powyżej 50 m2 – 270,92 m2
Gmina Biała:
łaty do 5m2 – 21,06 m2
łaty od 5-50 m2 – 780,99 m2
łaty powyżej 50 m2 – 1 466,57 m2
Gmina Lubrza:
łaty do 5m2 – 4,23 m2
łaty od 5-50 m2 – 382,98 m2
łaty powyżej 50 m2 – 265,82 m2
Gmina Głogówek:
łaty do 5m2 – 28,96 m2
łaty od 5-50 m2 – 675,12 m2
łaty powyżej 50 m2 – 1 578,87 m2
Konserwacja rowu otwartego
przydrożnego wraz z poboczem i
wywozem pozyskanego materiału
DP 1614 O relacji Prudnik – Biała
na odcinku długości 200 mb w
miejscowości Prężyna
Remont pobocza w pasie drogi
powiatowej nr. 1210 O relacji
Głogówek–Żużela na odcinku 60
m polegający na wymianie
istniejącej nawierzchni betonowej
z krawężnikami
na nawierzchnię z kostki
betonowej wraz
z krawężnikami oraz obrzeżami.
Remont utwardzonego pobocza w
pasie drogi powiatowej nr. 1265 O
relacji Kazimierz – Wróblin na
odcinku 80 m.

Zakład Usług
Budowlanych
Drogowych i
Projektowych - Ryszard
Kędzior; Nowa Wieś
Mała 26; 49-340 Lewin
Brzeski

2.

3.

4.

5.

Koszenie poboczy poza terenem
zabudowanym przy drogach
powiatowych –333 398 m2

6.

Koszenie poboczy na terenach
zabudowanych przy drogach
powiatowych
Remont - wymiana nawierzchni
drogi powiatowej nr 1265 O relacji
Kazimierz – Wróblin.

7.

Wartość/kos
zt robót
319 798,23 zł

Uwagi

Adrian Kołek
Pogórze
Pogórze173,
48-220 Łącznik

65 10,0 zł

M&W BRUKARSTWO
s.c. Michał Mijacz,
Krzysztof Wróbel;
Dzierżysławice 71;
48-250 - Głogówek

14 944,50 zł

Materiał
Powiatu

M&W BRUKARSTWO
s.c. Michał Mijacz,
Krzysztof Wróbel;
Dzierżysławice 71;
48-250 - Głogówek
Adrian Kołek
Pogórze
Pogórze173,
48-220 Łącznik
Brygada drogowa WI

16 974,00 zł

Materiał
Powiatu

GRUNT Usługi
Drogowe
Jacek Toborek

24 846,00 zł

131

19 000,00 zł

8.

9.

10.

Remont wpustu ulicznego DP
1256 O w miejscowości Ligota
Bialska
Wycinka zakrzaczeń przy drodze
powiatowej nr 1255 O But,1530 O,
1611 O, 1208 O i 1272 O wraz z
ich ząbkowaniem i wywozem
Podkrzesanie drzew w
miejscowości Piorunkowice przy
drodze powiatowej nr 1642 O

11.

Frezowanie 25 pni drzew po
wycince w pasie drogi powiatowej
nr 1206 O występujących w
rowach przydrożnych

12.

Czyszczenie wpustów ulicznych i
wodościeków przy drogach
powiatowych
Uzupełnienie frezowiną poboczy
dróg powiatowych

13.

ul. Zielona 1,
48-100 Głubczyce
Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

GREENWOOD
Pielęgnacja i wycinka
drzew
Andrzej Penar
Moszczanka nr 39b;
48-200 Prudnik
GREENWOOD
Pielęgnacja i wycinka
drzew
Andrzej Penar
Moszczanka nr 39b;
48-200 Prudnik
Brygada drogowa WI

Remont cząstkowy masą
bitumiczną nawierzchni dróg
powiatowych zakupioną
w otaczarni w miejscowości
Rzepcze

Brygada drogowa WI

15.

Remont cząstkowy nawierzchni
dróg powiatowych zakupioną masą
bitumiczną na zimno
Remont przepustu w Moszczance

Brygada drogowa WI

17.

Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych

18.

Letnie utrzymanie dróg
powiatowych (ulic miejskich) w
miejscowości Biała, Głogówek i
Prudniku.

19.

Remont cząstkowy drogi
powiatowej
nr 1274 O relacji Łącznik –
Radostynia – DP 1286 O
Malowanie oznakowania
poziomego na drogach
powiatowych

20.

6 048,00 zł

Wykonywane
na bieżąco
Wykonywane
na bieżąco w
miarę potrzeb
Wykonywane
na bieżąco w
miarę potrzeb

Brygada drogowa WI

14.

16.

6 102,00 zł

9 040,50 zł

Materiał
Powiatu

Brygada drogowa WI
Firma „HOUT” – Jan
Salamon; Rudziczka
268A, 48-200 Prudnik
Przedsiębiorstwo
AGROKOMPLEX
Jacek Skubała,
ul. Leśna 1, Łagiewniki
Wielkie, 42-772
Pawonków
Remonty Dróg
Marcinków RDM S.C.;
Michałów 23; 49-332
Olszanka
Zakład Reklamowy
ZNAKI PL – Krzysztof
Gabory, ul. Nyska 22;
48-385 Otmuchów
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Materiał
Powiatu

122 736,49 zł
39 583,14 zł

22 834,75 zł

14 663,45 zł

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32
33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

Przebudowa drogi powiatowej nr
1268 O relacji Łącznik –
Radostynia – Ligota Bialska na
odcinku 250 m w miejscowości
Radostynia
Przebudowa drogi powiatowej nr
1252 O relacji Biała – Grabina na
odcinku 450 m w miejscowości
Grabina
Wymiana oznakowania pionowego
na drogach powiatowych
Usuwanie wiatrołomów i gałęzi w
pasie dróg powiatowych
Remont rowu w miejscowości
Chrzelice
Podkrzesanie drzew Głogówek ul.
3 Maja i Wiejska oraz w Prudniku
ul. Prężyńska i Dąbrowskiego
Malowanie przejścia skrzyżowanie
ul. Strzeleckiej i Dąbrowskiego w
Prudniku
Pomiar ruchu drogowego na
drogach powiatowych
Wykonywanie przekopów w celu
odprowadzenia wód
z nawierzchni dróg powiatowych
Bieżące opróżnianie koszy na
śmieci w miejscowości Prudniku,
Białej i Dębowcu
Pozimowe zamiatanie dróg
powiatowych miejskich
Malowanie barierek Kolnowice
Usuwanie skutków zamulenia
nawierzchni dróg powiatowych po
gwałtownych opadach:
Mieszkowice, Niemysłowice,
Kazimierz, Dzierżysławice,
Racławice Śląskie, Wróblin
Konserwacja rowów i ścinka
poboczy DP 1617 O na odcinku
1020 mb
Konserwacja rowów i ścinka
poboczy DP 1212 O na odcinku
285 mb w Kazimierzu
Wymiana płyt betonowych na
studzienkach kan. deszczowej
Ligota Bialska DP 1206 O
Montaż luster drogowych
Frezowanie pniaków DP 1837 O
w miejscowości Rzepcze
Remont nawierzchni kamiennej
DP 1255 O wraz z zawałowaniem

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian
Bąk 48-100 Głubczyce
ul. Sosnowiecka 11

49 815,00 zł

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian
Bąk 48-100 Głubczyce
ul. Sosnowiecka 11
Brygada drogowa WI

99 937,50 zł

Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI

Wykonywane
na bieżąco

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI
Brygada drogowa WI/
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian
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1 476,00 zł

Materiał
Powiatu

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Remont studzienek kan.
deszczowej DP 1249 O w
miejscowości Wróblin
Naprawa nawierzchni ciągów
pieszo – rowerowych ul. 3 Maja w
Głogówku
Wykonanie okresowej kontroli
obiektów budowlanych Powiatu
Prudnickiego w zarządzie Powiatu
Prudnickiego w zakresie
budynków

Wykonanie okresowej kontroli
obiektów budowlanych Powiatu
Prudnickiego w zarządzie Powiatu
Prudnickiego w zakresie kominów
Przegląd okresowy rozszerzony –
5 letni dróg powiatowych
Wykonanie przeglądów
inżynierskich t.j. mosty i
przepustów o świetle poziomym
>150cm usytuowanych w ciągu
dróg powiatowych na terenie
powiatu prudnickiego

Bąk 48-100 Głubczyce
ul. Sosnowiecka 11
Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Wykonywane
na bieżąco

PAPST – WOJTAS
JADWIGA;
PROJEKTOWANIE –
NADZÓR
BUDOWLANY,
48-200 Prudnik
Plac Wolności 4/7

6 322,00 zł

Mistrz Kominiarski
Paweł Michalec,
48-200 Prudnik,
ul. Piastowska 40/7
Usługi Inżynieryjne –
Kornel Suski,
72-200 Nowograd,
ul. Lipowa 2
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe –
Roman Kaczmarek
49-300 Brzeg,
ul. Pierwszej Brygady
21

4 824,06 zł

11 700,00 zł

9 397,20 zł

Do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wnioski na dofinansowanie zadań:
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie- etap II
wartość zadania 7 532 881,40 zł;
2) „Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów na odcinku od
miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845m” wartość
zadania 1 134 481zł;
3) „Remont drogi powiatowej nr 1614 O relacji Prudnik-Biała na odcinku od
miejscowości Prudnik do miejscowości Prężynka na odcinku 2883m” wartość zadania
1 212 050,09 zł.
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Starostwo Powiatowe oraz podległe instytucje i jednostki w 2020 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.
Rok 2020 był rokiem szczególnym dla wszystkich jednostek. Z uwagi na ogłoszony
w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii zmianie uległ zakres i sposób podejmowanych działań.
Funkcjonariusze prudnickiej Policji w związku z zamknięciem granic pełnili służbę w rejonie
przejść granicznych z Republiką Czeską w Miejscowości Trzebina i Krzyżkowice, przy
aktywnej współpracy z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej
i Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa
mieszkańców były czynności policji w zakresie weryfikacji odbywania kwarantann i izolacji
domowych. Funkcjonariusze KPP w Prudniku sprawdzali czy mieszkańcy powiatu
prudnickiego, którzy są objęci kwarantanną i izolacją, stosują się do zaleceń i decyzji służb
sanitarnych. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci dokonywali licznych kontroli
lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych pod kątem przestrzegania Rozporządzeń
wprowadzających ograniczenia, zakazy i nakazy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii
COVID-19. Weryfikowano też realizację obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni
publicznej. Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu
drogowym mieszkańców Policjanci realizowali programy profilaktyczne, w ramach których
przeprowadzono 174 spotkań tematycznych z młodzieżą szkolną. Policja na bieżąco
współpracuje z kuratorami rodzinnymi w zakresie resocjalizacji nieletnich oraz ze
Stowarzyszeniem SAPRA, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz
Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na bieżąco
prowadzone są spotkania dot. przeciwdziałania zagrożeniem związanym z narkomanią.
W okresie letnim przeprowadzono kampanię informacyjną dot. szkodliwości zażywania
środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy i alkoholu. W ramach przeciwdziałania
wypadkom i zdarzeniom drogowym prowadzone były sezonowe przeglądy dróg, mające na
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celu wskazanie miejsc niebezpiecznych, wymagających uzupełnienia bądź zmiany
oznakowania lub organizacji ruchu. Prowadzono cykliczne działania mające na celu
ograniczenie popełnianych przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym m.in. „Prędkość”, „
Trzeźwy poranek”, „Truck – Bus”, „Pasy”, „Niechronieni uczestnicy RD”.
W dniach 18-20 czerwca 2020 r. przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego została
przeprowadzona cykliczna akcja „Bezpłatna kontrola 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 57 pojazdów. Inicjatywa realizowana dzięki
Radnemu Rady Powiatu Panu Antoniemu Sokołowskiemu
W ramach zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zadania były
realizowane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Prudniku. W roku 2020 pozyskano
nowe samochody ratowniczo gaśnicze do jednostek OSP KSRG (Szybowice i Biała) oraz
włączono w struktury KSRG jednostkę OSP Dytmarów. Pomimo prowadzonych zakupów
pojazdów i sprzętu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej należy dążyć do odnawiania
samochodów i sprzętu pożarniczego, by mógł on niezawodnie służyć podczas udzielania
pomocy potrzebującym. Ze względu na pandemię COVID19 w roku 2020 nie prowadzono
wielu kampanii społecznych dotyczących propagowania bezpiecznych zachowań dzieci
i młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach realizacji Akcji „Bezpieczne Wakacje”
kontrolowano ośrodki wypoczynkowe i miejsca biwakowania, w celu sprawdzenia stanu
bezpieczeństwa przeprowadzono 5 kontroli i wydano 5 opinii pozytywnych.
W ramach inwestycji i remontów zamontowano panele fotowoltaiczne wspomagające
system zasilania obiektów KP PSP Prudnik w energię elektryczną oraz pompę ciepła do
podgrzewania wody użytkowej oraz częściowo wspomagającej układ centralnego ogrzewania
budynku głównego komendy. Dla zwieszenia poziomu wykonywanych zadań przekazano lub
zakupiono dla KP PSP Prudnik sprzęt ratowniczy i inny poprawiający bezpieczeństwo osób
przebywających na terenie powiatu:
•

przyczepę do przewozu namiotu pneumatycznego wraz z namiotem, nagrzewnicą,
agregatem prądotwórczym i innym wyposażeniem;

•

sprzęt ochrony układu oddechowego (aparaty powietrzne) - 3 szt.;

•

zestaw kamer termowizyjnych - 2 szt.;
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•

ubrania specjalne - 16 kpl.;

•

przedmioty odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego;

•

pralnica i suszarka bębnowa do ubrań specjalnych ;

•

przenośny generator ozonu do dezynfekcji sprzętu i pojazdów.

Dokonano również wymiany ogumienia w kilku samochodach pożarniczych na kwotę ponad
25 tys zł. oraz przeprowadzono niezbędne naprawy i remonty samochodów pożarniczych na
kwotę ponad 30 tys. zł.
Ponadto jednostki OSP doposażono w:
•

środki ochrony indywidualnej: hełmy, ubrania specjalne, obuwie specjalne, rękawice,
kominiarki niepalne, kombinezon na osy;

•

sprzęt ochrony układu oddechowego;

•

agregat prądotwórczy;

•

pompa do wody zanieczyszczonej - 2 szt.;

•

przenośny zestaw oświetleniowy;

•

radiotelefon nasobny;

•

narzędzie wielofunkcyjne hooligan;

•

inny sprzęt pożarniczy tj. węże pożarnicze, prądownice, rozdzielacz;

•

elementy toru przeszkód do zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP;

W zakresie poprawy bezpieczeństwa sanitarnego Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna

w

Prudniku

podejmowała

wielopłaszczyznowe

działania

przeciwepidemiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, polegające na koordynowaniu
zadań związanych z kierowaniem osób na badania, współpracy z zespołami wymazowymi,
zlecaniem testów, a także przeprowadzaniem wywiadów epidemiologicznych i kierowaniem
na kwarantannę. Dodatkowo sprawowano nadzór nad realizacją obowiązkowych szczepień
ochronnych oraz prowadzono edukację w zakresie szczepień ochronnych, integrowano
działania w zakresie ujawniania zagrożeń sanitarnych i weterynaryjnych, monitorowano jakość
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody na pływalniach oraz w kąpielisku,
prowadzono nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Kontrolowano przestrzeganie wytycznych
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opracowanych w porozumieniu z Głównym
Inspektorem Sanitarnym, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2, prowadzono nadzór nad warunkami nauczania, wychowania i opieki dzieci i młodzieży.
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Kontrolowano placówki pod kątem wdrożenia wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia w zakresie
organizacji zajęć, wydawania posiłków, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w dobie
pandemii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników
szkoły, prowadzono kontrole stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej,
a także kontrole tematyczne we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku
w zakresie przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla poszczególnych branż.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w

Prudniku

prowadził

monitoring

oraz

rejestrację

chorób

zakaźnych

i zaraźliwych, w tym kontrolę obrotu zwierzętami, diagnostykę i zwalczanie chorób
zwalczanych z urzędu. Teren powiatu prudnickiego nadal pozostaje wolny od gruźlicy,
brucelozy i białaczki bydła. Monitoring choroby Aujeszkyego – nie wykazał nowych ognisk.
Prowadzony by monitoring Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików – wynik ujemny, wykonano
badania monitoringowe – w kierunku gruźlicy bydła w 81 stadach, przebadano 3506 sztuk
bydła – w kierunku brucelozy i białaczki bydła – w 47 stadach, 1669 sztuk bydła. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa badaniami objęto 1/5 populacji bydła w powiecie - wynik ujemny,
na terenie powiatu nie stwierdzono wścieklizny zwierząt. Prowadzono monitoring wścieklizny
u lisów. Zaszczepiono przeciw wściekliźnie 4120 psów i 35 kotów. Przeprowadzono
53 obserwacje psów w kierunku wścieklizny, prowadzono monitoring środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego, kontrolę prawidłowości obrotu środkami spożywczymi pochodzenia
zwierzęcego - w tym zakresie

nie stwierdzono istotnych naruszeń stanu sanitarnego

i jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
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POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Prudniku 2020 roku wyniósł 92,46 etatów.
W Starostwie funkcjonują Wydziały, Referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego,
w którym funkcjonują:
a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,
b) Referat Zarządzania Kryzysowego,
2) Wydział Finansowo-Budżetowy,
3) Wydział Administracji Budowlanej,
4) Wydział Oświaty i Zdrowia,
5) Wydział Komunikacji i Transportu,
6) Wydział Inżynierii,
7) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
8) Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
9) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
10) Stanowisko ds. kadr,
11) Audytor wewnętrzny,
12) Kontroler wewnętrzny ,
13) Służba bhp,
14) Zespół radców prawnych ,
15) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
16) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
17) Archiwista zakładowy,
18) Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego.
Rok 2020 niewątpliwie był zdominowany przez pandemię spowodowaną koronawirusem
SARS-CoV-2, co utrudniło prace urzędu. Koronawirus zabrał nam pracownika, a kilku nadal
boryka się z ciężkimi jego skutkami. Pracownicy przebywali na zwolnieniach w wymiarze 1546
dni. Często zmuszeni byliśmy do podejmowania szybkich i drastycznych kroków związanych
z chwilowym wyłączeniem z obsługi urzędu.
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Do Starostwa Powiatowego wpłynęło i zostało zarejestrowanych w systemie
elektronicznym obiegu dokumentów System SOD

20.001 dokumentów, w tym za

pośrednictwem systemu ePUAP 2116 dokumentów. Wniesiono 7 skarg w tym: 4 skargi
zostały przekazane do innych organów celem rozpatrzenia wg. przepisów o właściwości,
1 skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia z powodu braku danych identyfikacyjnych
skarżącego oraz 2 skargi na działalność aptek ogólnodostępnych, zlokalizowanych na terenie
Powiatu Prudnickiego, na podstawie których Zarząd Powiatu w Prudniku zwrócił się do
prowadzących działalność o respektowanie zapisów uchwały Rady Powiatu w Prudniku.
Wniesiono 1 petycję, którą Rada Powiatu w Prudniku uznała za bezzasadną. Wniosków
o udostępnienie informacji publicznej złożono 55, z tego 54 wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie, a jeden pozostawiono bez odpowiedzi z powodu braków formalnych.
W ramach wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej utworzono stanowisko pomoc administracyjna w Referacie Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych. Zatrudniony pracownik odpowiada m.in. za budowanie strategii
medialnej urzędu, tworzenie tekstów informacyjnych oraz filmów na potrzeby urzędu,
dokumentacji zdjęciowej wydarzeń w powiecie. Koszt utworzenia stanowiska pracy 71 021,50
zł,

wysokość

pomocy

finansowej

z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych 71 021,49 zł. W ramach otrzymanej refundacji zakupiono m.in. komputer,
program do montażu filmów wideo, kamerę, aparat fotograficzny wraz z zestawem
obiektywów, statywy, mikrofony, drona oraz liczne akcesoria.
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Wydział Komunikacji i Transportu -zarejestrowano 4992 pojazdy, wydano 1392
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (praw jazdy).
W 2020 r. do Wydziału Administracji Budowlanej:
- wpłynęło 523 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę - wydano 508 decyzji (wnioski
złożone końcem roku zostają zakończone decyzjami w roku następnym),
- wpłynęło 400 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 375
zgłoszeń zostało przyjętych,
- wpłynęło 420 wniosków o wydanie dziennika budowy i wszystkie dzienniki zostały wydane,
- wpłynęło 75 wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali - wydano 75
zaświadczeń,
- wpłynęło 35 wniosków o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji - wydano 35
zaświadczeń,
- wpłynęły 52 wnioski o wydanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę - wydano 52 zaświadczenia,
- wpłynął 1 wniosek o wydanie decyzji niezbędności wejścia na teren sąsiedniej
nieruchomości – wydano 1 decyzję,
- wpłynęło 6 wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –
budowlanych – wydano 5 postanowień.

Powiat Prudnicki, będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie
Powiatu Prudnickiego realizował zadania wynikające z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym. W 2020 roku wspólnie z Gminami: Prudnik, Głogówek
i Lubrza kontynuował realizację transportu zbiorowego na podstawie Umowy nr 1/2019
zawartej w dniu 30 sierpnia 2019r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach. Na realizację przedmiotowego
zadania w 2020r. Powiat Prudnicki wydatkował kwotę 367.500,00 zł. Powiat Prudnicki zawarł
z Wojewodą Opolskim Umowę nr 22/2019 na dofinansowanie realizacji zadań własnych
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020r.,
wartość dopłaty wyniosła 322.219,48 zł. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami
w kursowaniu autobusów, bądź też całkowite zawieszanie linii komunikacyjnych, PKS
w Głubczycach wystąpił z wnioskiem o rekompensatę dot. świadczenia usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego za 2020 rok w kwocie 177.340,99 zł.
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Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku skorzy stało 591 osób, udzielono 609
porad. Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna:
•

prawo rodzinne – 113,

•

prawo pracy – 47,

•

prawo cywilne – 310,

•

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 42,

•

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego – 50,

•

prawo podatkowe - 3,

•

prawo karne – 33,

•

inne – 11.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru- wykonano modernizację szczegółowej osnowy
poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Biała. Koszt zadania wyniósł 132 600,00 zł., zakres prac
obejmował m.in:
- inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej,
- wywiad terenowy dla nowoprojektowanych około 264 punktów,
- opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej dla 568 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.
Powiat Prudnicki w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa
Opolskiego

zakupił za kwotę 23.370,00 zł moduł GEO-INFO Delta LT. Udostępniono

nieodpłatnie jednostkom wykonawstwa, które zamierzają wykonywać prace geodezyjne na
terenie powiatu prudnickiego, program komputerowy GEO-INFO Delta LT. Na terenie całego
powiatu prudnickiego została utworzona i uzgodniona powiatowa baza geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu ( baza GESUT).
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FORMY WSPARCIA SPORTU
Uchwałą nr 82/272/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. został ogłoszony
otwarty konkurs projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego
w 2020 r. Dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu
Prudnickiego w 2020 r. otrzymały następujące kluby sportowe:

Lp.
1.

2.
3.

Nazwa organizacji
Ludowy Klub
Sportowy „Rolnik”
Biedrzychowice
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Smyk”
Klub Sportowy
„Pogoń” Prudnik

Nazwa projektu
„Szkolenie i organizacja dwóch
turniejów dla młodych piłkarek LKS
Rolnik Biedrzychowice”
„Koszykówka dzieci i młodzieży na
terenie Powiatu Prudnickiego”
„Rozwój sportu w dyscyplinie
koszykówka mężczyzn na terenie
Powiatu Prudnickiego w 2020 r.”

Kwota dotacji
21.000,00 zł
7.000,00 zł
22.000,00 zł
50.000,00 zł

Razem

Uchwałą nr LVI/385/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. zm.
uchwałą nr XIII/131/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2019 r. ustanowiono
zasady oraz tryb przyznawania okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w działalności sportowej. W 2020r. przeprowadzono 2 nabory wniosków o stypendia sportowe,
w ramach których 14 sportowców objętych zostało stypendiami na łączną kwotę 23.100,00 zł.
Zgodnie z Regulaminem do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 19 wniosków
o przyznanie okresowego stypendium sportowego, w tym: 5 z Ludowego Klubu Sportowego
„Zarzewie” w Prudniku, 8 z Ludowego Klubu Sportowego „Rolnik” Biedrzychowice oraz
6

z Klubu Sportowego „Obuwnik”. Komisja stypendialna spośród 19 wniosków,

zaopiniowała negatywnie 5 wniosków. Wśród stypendystów znależli się m.in.:
- karatecy LKS „Zarzewie” w Prudniku (medaliści turniejów rangi Mistrzostw Polski),
- łuczniczki i łucznicy KS „Obuwnik” Prudnik (medaliści turniejów rangi Mistrzostw Polski),
- piłkarski LKS „Rolnik” Biedrzychowice, które uzyskały awans do najwyższej klasy
rozgrywkowej w Polsce.
Ponadto 19 osób otrzymało jednorazowe nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej na
łączną kwotę 18.750,00 zł.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zadaniu
upowszechnianie kultury fizycznej dotację otrzymali:
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- Wspieranie i

Lp.

Wnioskodawca

1.

Stowarzyszenie Sportowe
„Akademia Piłkarska
Biała”

2.

Ludowy Klub Sportowy
„Rolnik” Biedrzychowice

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

3.000 zł

3.000 zł

12.000 zł

12.000 zł

„Organizacja zajęć
sportowych dla dzieci oraz
Bialski Turniej Piłki
Nożnej”
„Rozwój piłki nożnej kobiet
i dziewcząt poprzez
szkolenie i udział w
rozgrywkach”

Powiat Prudnicki organizował lub współorganizował następujące imprezy o charakterze
sportowym i promujące aktywny styl życia m.in.:
1) finał powiatowy w konkurencji Koszykówka Dziewcząt,
2) półfinał wojewódzki w Koszykówce Młodzieży,
3) półfinał wojewódzki w Koszykówce Dziewcząt (Igrzyska Młodzieży Szkolnej),
4) półfinał wojewódzki w konkurencji Koszykówka Chłopców (Igrzyska Dzieci),
5) wsparcie organizacji zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Prudnickiego 2020 r.,
6) współorganizacja zawodów powiatowych w konkurencji Sztafetowe Biegi
Przełajowe (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada).

Realizacja projektów
Powiat Prudnicki jest partnerem projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych województwa opolskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiat
Opolski, w partnerstwie z: Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim,
Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim,
Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim
oraz Powiatem Strzeleckim. Przedmiotem projektu jest działanie na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy,
aktualizacji

i

modernizacji

referencyjnych

baz

danych

powiatowych

(miejskich),

wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). W ramach projektu zakupiony został:
serwer RACK, UPS, sprzęt do zabezpieczenia e-usług, niezbędne licencje i oprogramowanie.
Dodatkowo zostaną wdrożone nowe moduły e-Usług ( GEO-INFO i.Wniosek, GEO-INFO
i.Rzeczoznawca, GEO-INFO i.Komornik, GEO-INFO i.Projektant) dzięki którym będzie
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możliwe składanie i realizacja wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto w ramach w/w zadania powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zostanie w pełni
zinformatyzowany. Wartość projektu 458 330,06 zł., wkład własny 96 249,31zł.
W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem czeskiej części
Euroregionu Pradziad realizowane były projekty:
1) „Najnowsza historia pogranicza” – wydano publikacje: „Wielka Księga Opozycji na
pograniczu – Tom III”, w której przedstawione zostały biografie opozycjonistów,
bohaterów okresu PRL oraz „Ziemia Prudnicka w latach 1945 – 1974. Dzieje.
Gospodarka. Kultura”. Wartość projektu 23 529,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19
999,65 €, budżet państwa: 1 176,45 €, wkład własny Powiatu: 2 352,90 €).
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2) „Na przygranicznej wodzie bezpieczniej” poprawa bezpieczeństwa na pograniczu
polsko – czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania
polskich i czeskich służb ratunkowych w przypadku wystąpienia m.in. klęsk
żywiołowych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, który został użyczony Powiatowemu
Oddziałowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (m.in. skuter wodny,
przyczepa pod skuter wodny, przyczepa podłodziowa, kombinezony ratownicze) oraz
Stowarzyszeniu Krótkofalowców Euroregionu Pradziad (m.in. radiostacja, antena na
pełny zakres). Wartość projektu 20 422,00 € (dofinansowanie z EFRR: 17 358,70 €,
budżet państwa: 1 021,10 €, wkład własny Powiatu: 2 042,20 €).
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„Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się
wzajemnie” jest realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania
Šternbersko (MAS Šternbersko – Partner Wiodący) oraz Mikroregionem Šternbersko. Projekt
skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu
Šternbersko oraz stowarzyszeń z obu stron granicy. Tworzone są nowe sieci współpracy między
gminami i stowarzyszeniami, ułatwiające wymianę informacji i doświadczeń. W wydarzeniach
zorganizowanych do tej pory udział wzięły m.in.: kluby sportowe, stowarzyszenia skupiające
pszczelarzy, organizacje senioralne, czy członkowie ochotniczych straży pożarnych. Podczas
wizyty partnerów czeskich w Polsce zaprezentowano sposób działania i organizację usług
socjalnych

po

polskiej

stronie,

na

przykładzie

Domu

Pomocy

Społecznej

w Prudniku, Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku. 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.
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Powiat Prudnicki aktywnie uczestniczył w pozyskaniu środków z Funduszu Inwestycji
Lokalnych:
1) w ramach I naboru złożono 17 wniosków obejmujących potrzeby m.in.: służby zdrowia
(ambulans, termomodernizacja PCM, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ZOZ Biała),
oświaty (termomodernizacje SOSW w Prudniku oraz ZSR, remont i fotowoltaika I LO),
pomocy społecznej (termomodernizacja DPS w Prudniku), infrastruktury drogowej
(most w Trzebini, przebudowy dróg: Józefów, Łącznik -Chrzelice, Czyżowice,
ul. Fabryczna w Łączniku, Mochów-Racławice-Śląskie, Łąka Prudnicka- Starowice).
Otrzymano dofinansowanie do 2 projektów :
- „Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego „ wartość projektu 650 000,00zł, dofinansowanie 585 000,00zł;
-„Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prudniku”. Wartość projektu
2 500 000,00zł, otrzymane dofinansowanie 1 000 000,00zł
2) w ramach II naboru umożliwiono złożenie 3 wniosków, były to droga Łąka Prudnicka Starowice, most w Trzebini oraz zakup ambulansu.

Projekty w trakcie realizacji i oceny:
1) „Śladami legend sportu” –powstanie pomnik Stanisława Szozdy, w 2020 r. został wybrany
Wykonawca pomnika, który to przystąpił do realizacji inwestycji z planowanym terminem
wykonania do połowy roku 2021. Wartość projektu 35.290,00 € (dofinansowanie z EFRR:
29.996,50 €, budżet państwa: 1.764,50 €, wkład własny Powiatu: 3.529,00 €);
2) „Stanisław Szozda łączy narody” –wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu
drogi gminnej ul. Gimnazjalnej w Prudniku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową
DK 40, a wejściem do Parku Miejskiego. W roku 2020 została opracowana dokumentacja
techniczna oraz uzyskane wszelkie niezbędne pozwolenia dla realizacji inwestycji budowy
ścieżki pieszo-rowerowej. Wartość projektu 35 310,60 € (dofinansowanie z EFRR: 30
000,00 €, budżet państwa: 1 764,71 €, wkład własny Powiatu: 3 545,89 €);
3) „Historia Buduje Tożsamość” –wydanie książki „Ulicami Prudnika z historią i fotografią
w tle”, nastąpi przybliżenie historii, kultury oraz nieznanych faktów na temat Prudnika i
Ziemi Prudnickiej oraz Bruntala

i całego Kraju Morawsko-Śląskiego mieszkańcom

pogranicza. Wartość projektu 23 450,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 932,00 €, budżet
państwa: 1 172,50 €, wkład własny Powiatu: 2 345,00 €);
4) „30

lat

samorządu

terytorialnego

na

pograniczu”

–podsumowanie

efektów

dotychczasowego funkcjonowania samorządów w Powiecie Prudnickim, poprzez wspólne
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polsko-czeskie obchody 30-lecia restytucji samorządności. Wartość projektu 21 670,00 €
(dofinansowanie z EFRR: 18 419,50 €, budżet państwa: 1 083,50 €, wkład własny Powiatu:
2 167,00 €);
5) przystąpiono do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Telemost do
komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska- Polska, projekt zakłada zakup
i instalację systemu wideokonferencyjnego, który zapewni funkcjonalną w wysokiej jakości
transmisję spotkań, a także tematyczne wideokonferencje z ekspertami. Wartość projektu
25.000 €. Projekt w ocenie;
6) przystąpiono do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Kolej+” w celu

uzupełnienia sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowania niezbędnej
dokumentacji przedprojektowej i projektowej). Obecnie jest etap tworzenia dokumentacji;
7) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Rolniczych w
Prudniku” to projekt złożony w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu. Projekt znajduje się w ocenie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane
jest m.in: modernizacja ogrzewania, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, dachu oraz
remont dachu, wymiana opraw ze świetlówkami na LED wraz z modernizacją instalacji
elektrycznej,

montaż

instalacji

fotowoltaicznej.

3.890.314,61 zł. Projekt w ocenie.
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Koszt

całkowity

inwestycji

