Raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 2021r.

WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd
Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu. Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad
przedstawionym Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć udział
zarówno radni Rady Powiatu, jak i mieszkańcy Powiatu.
Raport o stanie Powiatu Prudnickiego został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane
w ustawie oraz na podstawie danych zebranych z jednostek organizacyjnych Powiatu, wydziałów
Starostwa Powiatowego w Prudniku, służb, inspekcji oraz danych statystycznych GUS.
Rok 2021 był kolejnym bardzo trudnym okresem dla Powiatu Prudnickiego z powodu wystąpienia
pandemii

COVID-19

wywołanej przez koronawirusa

SARS-CoV-2. Wysiłki

samorządów

koncentrowały się nie tylko na realizacji podstawowych zadań powiatu określonych ustawami, ale
również na walce o zdrowie i życie swoich mieszkańców. W obliczu tak trudnych warunków pracy,
pragniemy podziękować za trud i wysiłek włożony w rozwój Powiatu Prudnickiego dziękując radnym
i współpracownikom za ich zaangażowanie. Ostatnie lata zmieniły priorytety i kierunki działań w wielu
obszarach życia. Należało zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu
Prudnickiego. W ramach solidarności społecznej, zaangażowaliśmy się w pomoc szpitalom, domom
pomocy społecznych, służbom przekazując niezbędne środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny.
Pandemia nie miała negatywnego wpływu na podejmowanie działań administracyjnych Urzędu, o czym
świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw.
Mimo tak trudnego okresu Powiat Prudnicki uplasował się na wysokim 7. miejscu
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2021 organizowanym przez Związek Powiatów
Polskich
ZADANIA POWIATU
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat wykonuje
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5) polityki prorodzinnej,

6) wspierania osób niepełnosprawnych,
7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
9) kultury fizycznej i turystyki,
10) geodezji, kartografii i katastru,
11) gospodarki nieruchomościami,
12) administracji architektoniczno-budowlanej,
13) gospodarki wodnej,
14) ochrony środowiska i przyrody,
15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
19) ochrony praw konsumenta,
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
21) obronności,
22) promocji powiatu,
23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
24) działalności w zakresie telekomunikacji.

RADA POWIATU I ZARZAD POWIATU
RADA POWIATU I REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ
Radni Rady Powiatu VI kadencji (2018- 2023): Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef
Janeczko, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef
Meleszko, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Antoni
Sokołowski, Judyta Walocha, Tomasz Woźniak, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak.
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

W 2021 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Powiatu w Prudniku na których podjęto 114 uchwał.
Zgodnie z § 15 Statutu Powiatu Prudnickiego wprowadzonego uchwałą Nr LVI/386/2018 Rady
Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. w sprawach o istotnym znaczeniu dla Powiatu Radni
składają interpelacje, a w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu zapytania. W 2021 r.
Radni złożyli 23 wnioski, 2 interpelacje i 4 zapytania. Na wszystkie wnioski, interpelacje i zapytania
zostały udzielone odpowiedzi w terminie. Treść interpelacji, zapytań oraz udzielonych odpowiedzi,
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku.
ZARZĄD POWIATU
Skład Zarządu Powiatu VI Kadencji
Radosław Roszkowski- Przewodniczący Zarządu- Starosta Prudnicki;
Janusz Siano- Członek Zarządu- Wicestarosta;
Dragomir Rudy- Członek Zarządu;
Joachim Kosz- Członek Zarządu;
Alicja Zawiślak- Członek Zarządu;
W 2021 roku odbyło się 57 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 215 uchwał:
W załączeniu wykaz podjętych uchwał.

CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Prudnicki: powierzchnia 570km2, liczba ludności: 54 457, z czego 51,9% stanowią kobiety,
a 48,1% mężczyźni. Gęstość zaludnienia 98 osób/km2. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat.
Powiat Prudnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -379. 60,6% mieszkańców powiatu
prudnickiego jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców
jest w wieku poprodukcyjnym. 34,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu prudnickiego
pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle
i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). Powiat Prudnicki położony jest
w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain
geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich.

W ukształtowaniu powierzchni powiatu widoczne jest zróżnicowanie krajobrazowe. Walory
przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór
Opawskich niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Znaczna część powiatu to wysoko położone
tereny równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja
wysokiemu rozwojowi rolnictwa. Średni stopień uprzemysłowienia - niezbyt rozwinięta
i skoncentrowana w miastach produkcja przemysłowa z dobrze rozwiniętą produkcję rolno-spożywczą.
Kolejny ważny czynnik to korzystne położenie komunikacyjne - dobre skomunikowanie z całym
obszarem Śląskim i "trasą sudecką" z innymi częściami Sudetów oraz północną częścią Czech i Moraw.
Przygraniczne położenie stwarza korzystne warunki wymiany handlowej, kulturalnej i turystycznej.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W celu wykonywania zadań powiat tworzył następujące jednostki organizacyjne:
1) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku;
2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich;
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w skład którego wchodzą:
a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Marzeń w Mochowie;
b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Marzeń w Głogówku;
4) Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Prudniku;
5) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku;
6) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku;
7) Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej;

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku;
9)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku;
10) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku;
11) 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.
W 2021 r. w celu realizacji zadania dotyczącego organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego
Powiat Prudnicki, wspólnie z Powiatem Głubczyckim oraz Gminami: Branice; Głogówek; Głubczyce;
Kietrz; Lubrza; Prudnik, utworzył Związek Powiatowo – Gminny o nazwie: POWIATOWO –
GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”.
Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU PRUDNICKIEGO
W dniu 30 czerwca 2017 r. 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 2021 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. Jednostki oświatowe w
celu dostosowania się do 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 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
Bruntál 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 projekt
„Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál –Prudnik w ramach Programu Republika CzeskaPolska. Ponadto w dalszym ciągu utrzymywane są dobre kontakty z Rejonem Nadwirniańskim na
Ukrainie. Powiat Prudnicki w 2021 roku intensywnie współpracował z samorządami gminnymi,
powiatowymi oraz samorządem wojewódzkim. Przykładem współdziałania samorządów różnego
szczebla jest współpraca na rzecz realizacji projektów m.in „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
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Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. Udało się również
zrealizować projekty ukierunkowane na walką przeciwko COVID-19.
W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, nakładającej obowiązek
uwzględnienia

modelu

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

z

uwzględnieniem

obszarów

strategicznych inwestycji, Samorząd Powiatu Prudnickiego podjął działania zamierzające do
opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030.
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 2021 roku mogły się odbyć, ze względu na wprowadzane obostrzenia związane z COVID-19.

REALIZACJA
EUROREGIONIE

STRATEGII
PRADZIAD

ROZWOJU
NA

LATA

WSPÓŁPRACY
2014-2020

ORAZ

POLSKO-CZESKIEJ W
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 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 2021 roku kontynuowaliśmy
realizację kolejnego dużego projektu pn. „Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej” oraz
rozpoczęliśmy realizację kilku innych projektów m.in.; „Wielka Księga Opozycji na Pograniczu tom
IV”, „30 lat Samorządu Terytorialnego na Pograniczu”, „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”,
„Śladami Mistrzów Pogranicza”, „Polsko-czeski Most Sportowej Współpracy” w ramach programu
INTERREG V-A. Natomiast w 2021 roku została zakończona realizacja projektów: „Stanisław Szozda
łączy narody” oraz „Śladami Legend Sportu”.
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. Zakres Projektu obejmował
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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.
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Program kierowany jest do opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi

z

orzeczeniem

o

niepełnosprawności

oraz

do

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. Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano 25 282,54 zł z Funduszu
Solidarnościowego.
PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY
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 kodeksu karnego, jak również wskazanych przez kuratorów sądowych i innych
instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2021 r. z programu skorzystały
33 osoby. Środki uzyskane na ten cel wyniosły 26.306,70 zł.
PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUCZYNY
Program polegał na prowadzeniu oddziaływania psychologiczno – terapeutycznego 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

lub

Zespoły

Interdyscyplinarne. W 2021 r. w programie wzięło udział 25 osób. Środki uzyskane na ten cel
wyniosły 20.905,80 zł.

3

PROGRAM RODZINA 50 PLUS W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Dodatek wychowawczy dla osób wychowujących dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej
tj. 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. W 2021 r. na ww. cel wydatkowano 766 406,00 zł.
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
Program, w którym z pomocy osobistego asystenta osobistego podczas uczestnictwa w życiu
społeczo- kulturalnym oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego skorzystało 105 osób. Na ten
cel wydatkowano 1.114.778,46 zł z Funduszu Solidarnościowego.
PROGRAM

„WSPIERANIA

JEDNOSTERK

SAMORZĄDU

TERYRORIALNEGO

W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
W ramach programu Powiatowy Ośrodek w 2021 r. realizował projekt obejmujący działania
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Szczęśliwa rodzina – wolna od
przemocy”. Na realizację projektu wydatkowano 64 506,13 zł ze środków Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej. W ramach projektu zapewniono m.in.:
- pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie;
- poradnictwo socjalne, rodzinne i uzależnień dla osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy
w rodzinie;
-zajęcia opiekuńczo – socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających lub zagrożone przemocą
w rodzinie;
-zorganizowano Grupę wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz Akademię Aktywnego Rodzica,
promującą i wdrażającą prawidłowe metody wychowawcze;
- przeprowadzono Diagnozę Problemów Przemocy w Powiecie Prudnickim;
- zorganizowano programy rozwoju osobistego w postaci kursów i szkoleń.

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób i grup
społecznych, wymagających okresowego i długofalowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. W 2021 r. tworzono system współpracy
i komunikacji pomiędzy organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.
W ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowego w 2021 r. udzielono 1171 osoboporad.
Prowadzone były konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne, wsparcie w kryzysie oraz telefon
zaufania. Ze wsparcia POIK w 2021 r. skorzystało 403 osoby.
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POWIATOWY

PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY

W

RODZINIE

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025
Głównym celem Programu jest poprawa sytuacji rodzin doznających przemocy oraz ochrona rodzin
zagrożonych przemocą. W ramach realizacji Programu nastąpił rozwój działalności zespołów
interdyscyplinarnych z Prudnika, Białej, Lubrzy i Głogówka oraz grup roboczych dzięki uczestnictwu
w szkoleniach. W ramach profesjonalizacji kadry pomocy społecznej przeszkolonych zostało 46
pracowników

pomocowych

z

terenu

Powiatu

Prudnickiego.

W

ramach

współpracy

międzyinstytucjonalnej z Zespołami Interdyscyplinarnymi z terenu Powiatu Prudnickiego oraz pomocy
rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie pracownik POIK brał udział w spotkaniach grup
roboczych i 73 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 110 osób, doświadczających przemocy
w rodzinie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego, świadczonego w zakresie: pomocy
psychologicznej dla osób dorosłych psychologicznej dla dzieci ofiar/ świadków przemocy domowej,
poradnictwa socjalnego, poradnictwa rodzinnego, poradnictwa uzależnień. Dodatkowo 35 osób wzięło
udział w zajęciach promujących prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci oraz
poradnictwa dla małoletnich rodziców zorganizowanych w ramach Akademii Aktywnego Rodzica.
W maju 2021 r. z Konwentem OO. Bonifratrów w Prudnika zostało zawarte porozumienie,
w ramach którego Konwent zobowiązał się do pozostawania w gotowości do zapewnienia schronienia
mieszkańcom z terenu Powiatu Prudnickiego znajdującym się w stanie kryzysu oraz w wypadku
występowania przemocy domowej. W 2021 roku Powiatowe Centrum realizowało program
psychologiczno- terapeutyczny oraz korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

POWIATOWY

PROGRAM

DZIAŁAŃ

PROFILAKTYCZNYCH

W

ZAKRESIE

PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W
STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE NA
LATA 2021-2025
Priorytetowym celem programu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci oraz ich ochrona przed
krzywdzeniem poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących
z przemocy w rodzinie, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,
propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich oraz zapewnienie usług
poradniczych dla wszystkich rodzin. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku poprzez prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym klienci
w kryzysie czy doświadczający przemocy mogą uzyskać wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne
całorocznie. Dodatkowo pracownik POIK kierował członków rodziny do korzystania z usług
oferowanych lokalnie- Punkty Informacyjno- Konsultacyjne przy Ośrodkach Pomocy Społecznej, Punkt
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Nieodpłatnych Porad Prawnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach programu Powiatowe Centrum realizowało projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki
społecznej „szczęśliwa rodzina wolna od przemocy” w ramach którego - odbyło 10 godzin zajęć
opiekuńczo- socjoterapeutycznych- 19 dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc wzięło udział w zajęciach
opiekuńczo socjoterapeutycznych, odbyło się 70 godzin zajęć Akademii Aktywnego Rodzica
promujących i wdrażających prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci oraz poradnictwa
dla małoletnich rodziców oraz nastąpił rozwój poradnictwa dla rodziców lub osób spodziewających się
dziecka uwikłanych lub zagrożonych przemocą przebywających lub zamieszkujących teren Powiatu
Prudnickiego w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. Z zajęć Akademii Aktywnego Rodzica
skorzystało 35 osób. Odbyły się też 52 godzin pomocy psychologicznej dla dzieci ofiar/ świadków
przemocy domowej. Z uwagi na COVID-19 nie odbywały się zajęcia edukacyjne w placówkach
oświatowych.

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 – 2022
Program skierowany do osób i rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin pomocowych oraz rodzin biologicznych, których
dzieci umieszczone są w różnych formach pieczy zastępczej, usamodzielniani wychowankowie oraz
opiekunowie usamodzielnianych, kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych różnego typu,
kierownictwo i kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach realizacji programu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku brało udział w różnych inicjatywach poprzez m.in.
promocję rodzicielstwa zastępczego podczas VIII Memoriału im. Stanisława Szozdy, organizację
zabawy mikołajkowej, akcję informacyjną na stronie internetowej, profilu społecznościowym oraz
w lokalnych mediach, a także poprzez organizację Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
i informowanie o innych instytucjach świadczących nieodpłatne wsparcie m.in. Ośrodkach Pomocy
Społecznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
W 2021 r. na terenie powiatu prudnickiego powstało 12 rodzin zawodowych, 1 rodzina
przekwalifikowana została z rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zastępczą zawodową.
Rozwiązano 4 rodziny zastępcze i 6 dzieci opuściło rodzinną 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 2021 r. wykonano
dostosowanie obiektów, parkingów i podjazdów do osób niepełnosprawnych zarówno w środowisku
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zamieszkania, jak również instytucji publicznych – urzędów, przychodni zdrowotnych, placówek
oświatowych. W ramach Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami uzyskano
dofinansowanie

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej,

zakupu

mikrobusu

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz
likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Prudniku.
Zakończono realizację pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” edycja 2020, na Moduł I
wykorzystano 185 312,80 zł; na Moduł II wykorzystano 90 662,00 zł. Realizowano też program
„Aktywny Samorząd” edycja 2021, w ramach którego na koniec 2021 r. wypłacono 121 000,00 zł.
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FINANSE POWIATU
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2021r. uchwalono w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą
Nr XXXVI/277/2020 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone,
budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 63.919.404zł., w tym:
- dochody bieżące 59.098.052 zł.,
- dochody majątkowe 4.821.352 zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.047.673zł.
Plan wydatków uchwalono na kwotę 65.780.142 zł., w tym:
- wydatki bieżące 57.695.481zł.,
- wydatki majątkowe 8.084.661zł.
Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 4.616.310zł.
Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 6.477.048zł., w tym: na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5.363.339zł.
W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet przedstawia się następująco:
- plan dochodów 77.537.151,06 zł., w tym: bieżące 67.684.163,06 zł., majątkowe 9.852.988 zł.,
- plan wydatków 84.384.754,58 zł., w tym: bieżące 66.719.308,58 zł., majątkowe 17.665.446 zł. ,
- plan przychodów 11.463.913,52 zł.,
- plan rozchodów 4.616.310 zł., w tym:
a/ spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 1.980.199 zł.,
b/ pozostałe kredyty plan 1.836.111 zł.,
c/ wykup obligacji plan 800.000 zł.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po
zmianach wynosi 9.525.498,72zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie
9.478.628,49zł., co stanowi 99,5% planu i wydatków w kwocie 9.478.628,49zł. co stanowi 99,5% planu.
W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej o kwotę 1.477.825,72zł.
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska po zmianach wynosi 80.750zł., które zostały
zrealizowane w kwocie 80.250,24zł. (co stanowi 99,4% planu), natomiast plan wydatków bieżących po
zmianach wynosił 139.982,43zł. (bez projektów ze środków UE), który został zrealizowany w kwocie
96.304,45zł. (co stanowi 68,8% planu).
Plan przychodów został wykonany następująco:
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Wprowadzono do planu niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. z otrzymanych dotacji na realizacje
projektów ze środków UE oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
3.929.247,78 zł. Wprowadzono do planu również wolne środki obrotowe za 2021 r. w kwocie
1.057.617,74 zł. Natomiast plan kredytów i pożyczek wynosił 6.477.048 zł., w tym dotyczące projektów
z Unii Europejskiej - plan 5.564.050zł., pozostała kwota 912.998zł. dotyczyła kredytów na inwestycje.
Zaciągnięto ogółem 5.255.000zł. kredytu, tj. 81,1% planu.
Plan rozchodów budżetu w kwocie 4.616.310zł. – dokonano spłat w kwocie 4.616.310zł., tj. 100%
zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich na plan 1.980.199zł.
dokonano spłat w kwocie 1.980.199zł., tj. 100% planu. Wykup obligacji na plan 800.000zł. wykonano
w 100%.

STAN FINANSÓW POWIATU PRUDNICKIEGO
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2021 r.
Plan
po zmianach

Wykonanie

Dochody własne

27.899.300,84

28.322.138,66

101,5

Dochody ogółem

77.537.151,06

75.830.618,68

97,8

Udział %

36,0%

% wykonania
planu

37,4%

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 101,5%.
Ogółem plan dochodów wykonano w 97,8%.
Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały
wykonane w kwocie 3.455.571,25zł., co stanowi 99,1% planu.
Plan dochodów majątkowych wynosił 9.852.988zł. i został wykonany w kwocie 7.811.576,22zł.,
co stanowi 79,3% planu.
Dynamika wykonania planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:
2019

2020

2021

- wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

10.034.494,00

9.552.439,00

10.892.003,00

- wpływy z podatku dochodowego
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od osób prawnych

157.440,53

195.888,56

326.673,60

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2021 r.
Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania
planu

Wydatki majątkowe

17.665.446,00

11.084.353,48

62,8

Wydatki ogółem

84.384.754,58

72.850.862,28

86,3

Udział %

20,9%

15,2%

3. Nadwyżka operacyjna.
Dynamika nadwyżki operacyjnej:
2019

2020

Dochody bieżące

54.493.790,04

60.164.297,09

68.019.042,46

Wydatki bieżące

52.646.143,41

56.201.339,39

61.766.508,80

1.847.646,63

3.962.957,70

6.252.533,66

Nadwyżka

2021

4. Wskaźnik samodzielności finansowej.
2019

2020

2021

Dochody własne

24.572.434,65

34.367.730,61

28.322.138,66

Wydatki budżetu

58.123.438,82

75.429.612,04

72.850.862,28

Wskaźnik

42,3%

45,6%

38,9%

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.
2019

2020

2021

Zobowiązania według tytułów dłużnych

20.350.657,36

23.747.916,00

23.759.222,17

Dochody ogółem

58.948.886,77

77.283.694,66

75.830.618,68

Wskaźnik

35,0%

34,5%

31,3%

6. Wskaźnik relacji długu do dochodów ogółem (bez zobowiązań na projekty unijne)
10

2019

2020

2021

Zobowiązania według tytułów dłużnych

17.582.434,36

18.227.861,00

15.646.155,77

Dochody ogółem

58.948.886,77

77.283.694,66

75.830.618,68

29,8%

23,6%

20,6%

Wskaźnik
WYNIK BUDŻETU za 2021 rok:
DOCHODY

plan

w tym: bieżące
majątkowe
WYDATKI

plan

w tym: bieżące
majątkowe

77.537.151,06

wykonanie

75.830.618,68

67.684.163,06

68.019.042,46

9.852.988,00

7.811.576,22

84.384.754,58

wykonanie

72.850.862,28

66.719.308,58

61.766.508,80

17.665.446,00

11.084.353,48

DEFICYT/ NADWYŻKA

plan

- 6.847.603,52

wykonanie

+2.979.756,40

PRZYCHODY

plan

11.463.913,52

wykonanie

12.251.865,52

ROZCHODY

plan

4.616.310,00

wykonanie

4.616.310,00

WYNIK BUDŻETU

-0-

+10.615.311,92

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PRUDNICKIEGO
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2021 r. na poziomie 24.981.154 zł.
Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 23.759.222,77 zł., w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.569.106 zł., z tego na realizację projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 8.113.067 zł.;
- zobowiązania wymagalne 116,77zł.;
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNA s. a. 1.190.000zl. (umowa długoterminowa
zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.).
Zapłacono 235.132,17zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych,
co stanowi 59,7% 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
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wydatki majątkowe

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia

wydatki bieżące na przedsięwzięcia
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WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PRUDNICKIEGO
DOCHODY I WYDATKI 2021 r.

DOCHODY w zł.
Dział

Wyszczególnienie

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

Plan po
zmianach

WYDATKI w zł.
%

Wykonanie

Plan po
zmianach

%

Wykonanie

1.899,70

1.468,46

77,3

1.899,70

1.468,46

77,3

38.700,00

37.492,58

96,9

43.700,00

41.592,15

95,2

3.309.340,00

3.147.087,59

95,1

9.239.002,98

4.607.922,95

49,9

255.625,00

-

-

304.462,00

288.190,22

94,7

Gospodarka mieszkaniowa

1.174.630,88

942.354,77

80,2

95.621,88

70.877,73

74,1

710

Działalność usługowa

1.115.960,00

1.108.207,59

99,3

1.589.910,00

1.481.245,71

93,2

750

Administracja publiczna

1.886.810,00

1.741.497,08

92,3

9.602.005,00

8.240.025,29

85,8

752

Obrona narodowa

154.600,00

154.600,00

100,0

287.600,00

213.495,48

74,2

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

5.582.273,00

5.570.279,63

99,8

5.535.077,00

5.529.402,22

99,9

755

Wymiar sprawiedliwości

132.000,00

131.995,76

100,0

132.000,00

131.995,76

100,0

756

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

10.362.000,00

11.218.676,60

108,3

-

-

-

-

-

-

393.609,00

235.132,17

59,7

35.678.300,00

35.678.300,00

100,0

95.000,00

-

-

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

3.992.896,64

1.811.228,78

45,4

30.593.720,84

28.525.730,00

93,2

851

Ochrona zdrowia

1.949.930,34

1.949.916,48

100,0

3.241.030,34

3.227.488,30

99,6

852

Pomoc społeczna

7.818.769,50

7.782.323,14

99,5

11.439.601,41

9.138.188,11

79,9

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

772.964,00

689.024,27

89,1

2.438.234,00

2.418.665,30

99,2

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

55.251,00

52.193,87

94,5

2.512.669,00

2.427.771,86

96,6

855

Rodzina

2.336.086,00

2.369.202,23

101,4

4.864.886,00

4.571.536,34

94,0

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

746.657,00

1.277.532,16

171,1

1.568.535,43

1.514.675,95

96,6

13

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

168.358,00

163.147,11

96,9

208.590,00

45.193,59

21,7

926

Kultura fizyczna

4.100,00

4.090,58

99,8

197.600,00

140.264,69

71,0

RAZEM (dochody / wydatki)

77.537.151,06

75.830.618,68

97,8

84.384.754,58

72.850.862,28

86,3

Przychody

11.463.913,52

12.251.865,52

106,9

x

x

x

x

x

x

4.616.310,00

4.616.310,00

100,0

89.001.064,58

88.082.484,20

99,0

89.001.064,58

77.467.172,28

87,0

Rozchody

OGÓŁEM

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PRUDNICKIEGO za 2021 r.
%
Dz.

1

Rozdział

Treść

Plan

Plan po zmianach

Wykonanie

6:5

3

4

5

6

7

2

600
60014

60095

630
63095

Transport i łączność

190.000,00

4.559.900,00

629.706,25

13,8

Drogi publiczne powiatowe

190.000,00

4.539.900,00

609.720,00

13,4

- Budowa obiektu mostowego na drodze powiatowej
nr 1615 O relacji Trzebina-Krzyżkowice-granica
państwa w m. Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego
mostu JNI 01011347-dokumentacja

90.000,00

90.000,00

68.000,00

75,6

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 O relacji
Prudnik- Śmicz na odcinku od ronda w Prudniku przy
ul. Nyskiej wraz z m. Czyżowice do granicy gm.
Prudnik-dokumentacja

100.000,00

-

-

-

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji
Łąka Prudnicka- Starowice

-

4.000.000,00

99.630,00

2,5

- Zakup busa osobowo—ciężarowego

-

34.500,00

34.456,00

99,9

- Zakup busa (wywrotka)

-

42.300,00

42.256,00

99,9

- Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych
wraz z przejazdem dla
rowerów ul. Dąbrowskiego w Prudniku

-

129.500,00

125.929,00

97,2

- Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych w
obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego w Prudniku

-

183.600,00

180.049,00

98,1

- Budowa chodnika w m. Łącznik

-

60.000,00

59.400,00

99,0

Pozostała działalność

-

20.000,00

19.986,25

99,9

- Opracowanie dokumentacji dla inwestycji
Rewitalizacja linii kolejowych Racibórz-Racławice
Śl.

-

20.000,00

19.986,25

99,9

Turystyka

257.248,00

270.248,00

257.485,02

95,3

Pozostała działalność

257.248,00

270.248,00

257.485,02

95,3

- Śladami legend sportu

112.625,00

127.125,00

126.698,00

99,7

14

- Stanisław Szozda łączy narody

710
71012

750
75020

144.623,00

143.123,00

130.787,02

91,4

Działalność usługowa

2.349,00

119.671,00

118.675,82

99,2

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2.349,00

119.671,00

118.685,82

99,2

- E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych województwa opolskiego

2.349,00

79.671,00

78.700,82

98,8

- Modernizacja sieci teleinformatycznej w SP

-

40.000,00

39.975,00

99,9

Administracja publiczna

75.000,00

652.702,00

222.067,50

32,5

Starostwa powiatowe

75.000,00

583.421,00

222.067,50

38,1

-

40.000,00

39.975,00

100,0

75.000,00

31.000,00

-

-

- Przebudowa budynku mieszkalnego/ RFIL/

-

78.941,00

78.858,50

99,9

- Dofinansowanie z PFRON na wyposażenie
stanowiska pracy

-

65.000,00

65.000,00

100,0

- Dobudowa windy osobowej wraz z szybem w
budynku przy ul. Parkowej 10

-

346.480,00

16.236,00

4,7

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla AB

-

22.000,00

21.998,00

100,0

Pozostała działalność

-

69.281,00

-

-

- Telemost do komunikacji i współpracy BruntalPrudnik

-

69.281,00

-

-

Obrona narodowa

50.000,00

280.000,00

207.924,98

74,3

Obrona narodowa

50.000,00

50.000,00

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

50.000,00

230.000,00

207.924,98

90,4

-

230.000,00

207.924,98

90,4

Oświata i wychowanie

5.544.774,00

6.949.618,00

6.186.431,33

89,0

Pozostała działalność

5.544.774,00

6.949.618,00

6.186.431,33

89,0

1.000.065,00

1.858.709,00

1.796.751,60

96,7

846.322,00

879.322,00

879.316,54

100,0

2.365.387,00

2.360.587,00

2.271,439,19

96,2

- Siec inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

-

1.333.000,00

1.207.957,00

90,6

- Budowa miejsc parkingowych przy ZSR /RFIL/

-

481.000,00

-

-

- Sportowa integracja - modernizacja infrastruktury
sportowej SOSW w Prudnik

-

31.000,00

30.967,00

99,9

- Rozbudowa i przebudowa placu manewrowego wraz
z infrastrukturą techniczną- CKZiU w Prudniku

-

6.000,00

-

-

627.500,00

1.642.800,00

1.635.641,08

99,6

- Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek
zamieszkania zbiorowego placówki opiekuńczowychowawczej
- Zakup sprzętu komputerowego

75095

752
75212

- Zakup agregatu prądotwórczego

75295

Pozostała działalność
- Strzelnica w powiecie 2021

801
80195

- 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

851

Ochrona zdrowia

15

85111

Szpitale ogólne

627.500,00

987.500,00

980.354,59

99,3

627.500,00

627.500,00

620.354,59

98,9

- Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z
posadowieniem zbiornika, budową instalacji
wewnętrznej szpitala oraz dzierżawa zbiornika

-

360.000,00

360.000,00

100,0

Pozostała działalność

-

655.300,00

655.286,49

100,0

- Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ Biała

-

655.300,00

655.286,49

100,0

Pomoc społeczna

-

1.761.954,00

408.050,00

23,2

Domy pomocy społecznej

-

1.111.954,00

58.050,00

5,2

- Modernizacja budynku DPS w Prudniku

-

1.111.954,00

58.050,00

5,2

Pozostała działalność

-

650.000,00

350.000,00

53,9

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

-

300.000,00

-

-

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

-

220.000,00

220.000,00

100,0

- Zakup nieruchomości dla tworzonej rodziny
zastępczej

-

130.000,00

130.000,00

100,0

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

1.337.790,00

1.428.553,00

1.418.371,50

99,3

Pozostała działalność

1.337.790,00

1.428.553,00

1.418.371,50

99,3

-

9.000,00

9.000,00

100,0

1.337.790,00

1.419.553,00

1.409.371,50

99,3

8.084.661,00

17.665.446,00

11.084.353,48

62,8

- Wykup akcji Optima

85195

852
85202

85295

900
90095

- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w
latach 2020-2022
- Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy,
Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego

Ogółem
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Realizacja projektów ze środków europejskich za 2021 r.
Roz-

Plan na

Dz.

dział

Treść

2020 r.

1

2

3

4

WYDATKI BIEŻĄCE
630
63095

75095

80195

27.214,00

26.705,20

98,1

Pozostała działalność

40.214,00

27.214,00

26.705,20

98,1

- Śladami legend sportu

35.585,00

21.085,00

20.684,94

98,1

4.629,00

6.129,00

6.020,26

98,2

Administracja publiczna

98.300,00

213.266,00

117.134,71

54,9

Pozostała działalność

98.300,00

213.266,00

117.134,71

54,9

-

50.348,00

2.160,23

4,3

98.300,00

149.645,00

109.176,05

73,0

-

13.273,00

5.798,43

43,7

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

98.620,00

-

-

-

Pozostała działalność

98.620,00

-

-

-

- Bezpieczne pogranicze II

98.620,00

-

-

-

Oświata i wychowanie

1.387.355,00

1.446.648,96

400.525,53

27,7

Pozostała działalność

1.387.355,00

1.446.648,96

400.525,53

27,7

-

210.367,96

129.556,95

61,6

913.362,00

762.288,00

131.212,84

17,2

2.882,00

2.882,00

2.882,00

100,0

- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

469.289,00

469.289,00

139.755,74

29,8

- Ochrona różnorodności biologicznej w
Subregionie południowym na terenie powiatów
głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

4.704,00

4.704,00

-

-

Ochrona zdrowia

-

74.542,34

74.528,48

100,0

Pozostała działalność

-

74.542,34

74.528,48

100,0

- Grant „PO WER NFZ”

-

74.542,34

74.528,48

100,0

Pomoc społeczna

306.581,00

1.058.450,91

288.262,47

27,2

Pozostała działalność

306.581,00

1.058.450,91

288.262,47

27,2

- Mobilność edukacyjna- „Interdyscyplinarne
nauczanie”

852
85295

7

40.214,00

- Technika bez granic

85195

6

Turystyka

- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie
powiatu prudnickiego

851

5

31,9

- Telemost do komunikacji i współpracy BruntalPrudnik

801

/6:5/

1.055.777,92

- Współpraca międzysektorowa na pograniczu
polsko-czeskim

75495

%

3.313.151,21

- 30 lat samorządu na pograniczu polsko- czeskim

754

Wykonanie

1.931.070,00

- Stanisław Szozda łączy narody
750

Plan po zmianach
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853
85395

921
92195

- Razem pomagamy seniorom

-

35.624,00

34.735,60

97,5

- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II
edycja

-

608.130,21

167.712,83

27,6

- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III
edycja

204.721,00

312.836,70

86.114,04

27,5

- Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne- II edycja

101.860,00

101.860,00

-

-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

152.439,00

146.471,53

96,1

Pozostała działalność

-

152.439,00

146.471,53

96,1

- Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim

-

152.439,00

146.471,53

96,1

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

140.590,00

2.150,00

1,5

Pozostała działalność

-

140.590,00

2.150,00

1,5

- Historia buduje tożsamość

-

5.576,00

2.150,00

38,6

- Wielka księga opozycji- tom IV

-

102.212,00

-

-

32.802,00

-

-

3.441.425,00

6.350.113,00

5.770.741,56

90,9

Działalność usługowa

257.248,00

270.248,00

257.485,02

95,3

Pozostała działalność

257.248,00

270.248,00

257.485,02

95,3

- Śladami legend sportu

112.625,00

127.125,00

126.698,00

99,7

- Stanisław Szozda łączy narody

144.623,00

143.123,00

130.787,02

91,4

Administracja publiczna

-

69.281,00

-

-

Pozostała działalność

-

69.281,00

-

-

- Telemost do komunikacji i współpracy BruntalPrudnik

-

69.281,00

-

-

Oświata i wychowanie

1.846.387,00

4.071.031,00

3.883.885,04

95,4

Pozostała działalność

1.846.387,00

4.071.031,00

3.883.885,04

95,4

- Technika bez granic

1.000.065,00

1.858.709,00

1.796.751,60

96,7

846.322,00

879.322,00

879.176,44

100,0

- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

-

1.333.000,00

1.207.957,00

90,6

Pomoc społeczna

-

520.000,00

220.000,00

42,3

Pozostała działalność

-

520.000,00

220.000,00

42,3

- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II
edycja

-

300.000,00

-

-

- Polsko Czeski most Sportowej Współpracy
WYDATKI MAJĄTKOWE
630
63095

750
75095

801
.

80195

- Ochrona różnorodności biologicznej w

Subregionie Południowym na terenie powiatów
głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

852
85295

18

900
90095

- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III
edycja

-

220.000,00

220.000,00

100,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.337.790,00

1.419.553,00

1.409.371,50

99,3

Pozostała działalność

1.337.790,00

1.419.553,00

1.409.371,50

99,3

- Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy,
Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu
Prudnickiego

1.337.790,00

1.419.553,00

1.409.371,50

99,3

5.372.495,00

9.663.264,21

6.826.519,48

70,6

OGÓŁEM

POWIATOWY PUBLICZNY TRANSOTR ZBIOROWY
Powiat Prudnicki, będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie
realizował zadania wynikające z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.
W 2021 roku wspólnie z Gminami: Prudnik, Głogówek i Lubrza kontynuował realizację transportu
zbiorowego na podstawie Umowy nr 1/2020 zawartej w dniu 30 grudnia 2020r. z Przedsiębiorstwem
Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
Na realizację przedmiotowego zadania w 2021r. wydatkowano łącznie kwotę 1 664.531,82 zł. Na te
wydatki złożyły się środki własne w wysokości 305 786,85 zł oraz dopłata w kwocie 1 358 744,97 zł,
którą Powiat Prudnicki pozyskał na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Opolskim w ramach
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W minionym 2021
roku dokonano weryfikacji sieci połączeń autobusowych na terenie powiatu i wprowadzono kilka
nowych linii przechodzących przez miejscowości dotychczas nie objętych komunikacją autobusową
bądź też zwiększono częstotliwość przejazdów na liniach istniejących. Trwały intensywne prace nad
powołaniem związku powiatowo- gminnego, którego celem byłoby przejęcie zdania organizatora
transportu zbiorowego samorządów z powiatów głubczyckiego i prudnickiego. W tym celu odbyło się
kilka spotkań z udziałem wszystkich włodarzy zainteresowanych utworzeniem nowego podmiotu.
Ciężar procesu rejestracji oraz przygotowanie pod kontem prawnym i organizacyjnym wziął na siebie
Powiat Prudnicki. W dniu 22 listopada 2021 roku powstał Powiatowo- Gminny Związek Transportu
„Pogranicze”. W skład Związku weszło osiem samorządów: Gmina Branice, Kietrz, Głubczyce,
Głogówek, Lubrza, Prudnik oraz Powiat Głubczycki i Prudnicki.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU - AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY
W zakresie polityki rynku pracy Powiat realizuje zadania dotyczące promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Do najważniejszych zadań
merytorycznych w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia należy: obsługa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.
Dobra sytuacja na rynku pracy w 2021r. oraz wsparcie pracodawców i osób bezrobotnych ze strony
PUP dały wymierny efekt w postaci znacznego obniżenia liczby osób pozostających bez zatrudnienia.
Porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu w końcu 2020 roku zauważalny jest spadek
liczby zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku o 225 osób, czyli o 13,4 proc. Na
koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 9,7 %, a w 2021 r. – 8,5 %. Taka sytuacja ma miejsce
także w innych powiatach województwa opolskiego.
Wykres 1. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa opolskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku zarejestrowanych było
1451 osób bezrobotnych, z czego 54 % stanowiły kobiety.
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Wykres 2. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan koniec XII 2021r.
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PUP zrealizował dwa projekty unijne pn.” Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie prudnickim” oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”, w tym zwłaszcza
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim na łączną kwotę
2 665 699,80 zł., dla 228 osób bezrobotnych. W ramach projektów finansowane były staże, szkolenia,
bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz
refundacje stanowiska pracy. Ponadto zrealizowano program finansowany z rezerwy Ministra na kwotę
706 000,00 zł. W trakcie realizacji jest program konkursowy współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi Przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” w ramach
którego 25 uczestników otrzyma środki na uruchomienie działalności gospodarczej. Wartość projektu
762 195,00 zł.
Oprócz w/w środków PUP otrzymał 2 708 595,57 zł z Funduszu Pracy na realizację programów
pomocy osobom bezrobotnym i wsparcie lokalnych pracodawców oraz 220 605 zł na rzecz
kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Tab. 1 Realizacja programów przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
Nazwa
„Aktywizacja osób młodych

Ilość
uczestników
104 osoby

Grupa docelowa

Okres
realizacji

Uczestnikami projektu są osoby

01.01.2021r.

pozostających bez pracy w

młode w wieku 18-29 lat bez

31.12.2021r.

powiecie prudnickim (VI)” w

pracy, w tym osoby z

ramach Programu

niepełnosprawnościami,

Operacyjnego

zarejestrowane w PUP jako

Wiedza Edukacja Rozwój

bezrobotne spośród których co

Koszt
1 319 649,80 zł

najmniej 60% stanowią osoby,
które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET)
” Aktywizacja zawodowa osób

124 osoby

Uczestnikami projektu są

01.01.2021r.

bezrobotnych, w tym zwłaszcza

wyłącznie osoby od 30 roku

31.12.2021r.

znajdujących się w szczególnie

życia pozostające bez pracy i

trudnej sytuacji na rynku pracy

zarejestrowane w PUP jako

w powiecie prudnickim (VI)”

osoby bezrobotne, w tym

w ramach Regionalnego

zwłaszcza osoby znajdujące się

Programu Operacyjnego

w szczególnie trudnej sytuacji

Województwa Opolskiego

na rynku pracy tj.:

1 346 050,00 zł

-kobiety,
- osoby z
niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale
bezrobotne,
-osoby o niskich kwalifikacjach,
-osoby posiadające co najmniej
jedno dziecko do 6 roku życia
lub co najmniej jedno dziecko z
niepełnosprawnościami do 18
roku życia,
- migranci powrotni i imigranci.
„Nowy Dzień” – program z
rezerwy Ministra

78 osób

Program aktywizacji

01.09.2021r.

w regionach wysokiego

31.12.2021r.

706 000,00 zł

bezrobocia
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„Młodzi Przedsiębiorcy w

25 osób

Uczestnikami projektu są osoby

01.11.2021r.

powiecie prudnickim” w

młode w wieku 18-29 lat bez

30.10.2023r.

ramach Programu

pracy, w tym osoby z

Operacyjnego

niepełnosprawnościami,

Wiedza Edukacja Rozwój

zarejestrowane w PUP jako

762 195,00

bezrobotne spośród których co
najmniej 60% stanowią osoby,
które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET)

W 2021 r. zaktywizowano 584 osoby bezrobotne. W ramach aktywizacji realizowaliśmy
ustawowe usługi i instrumenty rynku pracy.
Tab. 2 Środki na aktywizację osób bezrobotnych oraz liczba zaktywizowanych osób w 2021 r.
Formy pomocy

środki

osoby

Prace interwencyjne

802 417,17

140

Roboty publiczne

468 226,00

28

Podjęcie działalności gospodarczej

1 133 843,76

55

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

1 020 433,97

45

Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

239 096,00

18

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na
zasiedlenie

119 000,00

15

23 100,00

1

149 029,89

45

2 000 381,58

177

107 324,00

58

16 433,00

2

6 079 285,37

584

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla
bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Szkolenia
Staż
Prace społecznie użyteczne
Inne
Łącznie
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W wyniku podjętych działań powstało 55 nowych podmiotów gospodarczych oraz utworzono
232 miejsca pracy. Ponadto 1423 osoby bezrobotne podjęły 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 2021 r. pozyskał 686 ofert pracy na 1455 wolnych miejsc pracy,
zorganizował 23 giełdy pracy, w których uczestniczyło 279 osób bezrobotnych. Ponadto wydano
osobom bezrobotnym 1141 skierowań m.in. do pracy, na staż i prace społecznie użyteczne. Doradcy
zawodowi przeprowadzili 273 porady indywidualne dla 255 osób bezrobotnych oraz 1 grupową
informację zawodową dla 10 osób bezrobotnych. Liczba osób objętych poradnictwem grupowym
zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego ze względu na pandemię. Ponadto doradca
zawodowy odbył 3 spotkania z uczniami szkół średnich, w których udział wzięło 60 uczniów. Podczas
spotkań uczniowie mogli zapoznać się z aktualnym informacjami dotyczącymi lokalnego rynku pracy
tj. z aktualnymi ofertami pracy w kraju i za granicą, prognozami dla rynku pracy, a także
z możliwościami skorzystania z usług urzędu pracy takimi jak: staże zawodowe, szkolenia zawodowe,
zatrudnienie subsydiowane oraz dofinansowania do uruchomienia własnej działalności.
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 2021 r. do tut. urzędu wpłynęło 888 oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 43 wnioski o wydanie informacji starosty na temat możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu
o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy na 368 stanowisk. Wpłynęło również 8 wniosków
o wydanie zezwolenia na prace sezonowe.
Poprzez środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 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. KFS daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania
kompetencji pracodawców i pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki,
wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności. W 2021 r. 36 pracodawców
uzyskało dofinansowanie w wysokości 216 589,16 zł na kształcenie 180 pracowników
i 8 pracodawców.

24

W 2021 roku w ramach działań przewidzianych do realizacji dla Powiatowych Urzędów Pracy
zawartych w ustawie z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tut. urząd udzielił pomocy:
•

22 mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom w ramach dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenie społeczne,

•

50 przedsiębiorcom samozatrudnionym w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej,
• 351 mikroprzedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączna pomoc udzielona w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej w 2021 roku wyniosła ponad
4 167 285,81 zł.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Finansowanie Oświaty
Rok 2021 to kolejny rok zmagań jednostek samorządu terytorialnego ze stabilizacją wzrostu
kosztów funkcjonowania oświaty. Wprowadzony przez rząd wskaźnik wzrostu subwencji oświatowej
po raz kolejny nie zrównoważył kosztów funkcjonowania oświaty wynikających ze wcześniejszych
zmian organizacyjnych i wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi spowodowanego
podniesieniem płacy minimalnej. Podejmowane w ostatnim okresie przez Zarząd Powiatu działania
oszczędnościowe i usprawniające funkcjonowanie szkół przyniosły w prawdzie pozytywny efekt
w postaci zatrzymania progresji wzrostu kosztów funkcjonowania placówek oświatowych ale
zrównoważenie wydatków przy tym poziomie finansowania subwencji oświatowej jest obecnie
niemożliwe. Powiat Prudnicki, jak większość organów prowadzących, ma w ostatnim okresie duże
problemy ze zbilansowaniem wydatków ponoszonych na funkcjonowanie oświaty w ramach przyznanej
subwencji oświatowej.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej Zarząd Powiatu w Prudniku kontynuuje działania
zmierzające do zracjonalizowania wydatków. Proponowane zmiany przewidują wyłączenie
z eksploatacji budynku szkoły przy ulicy Podgórnej 5 i przekazania go na inne cele społecznie
użyteczne. Podjęte działania restrukturyzacyjne mają na celu uzyskanie poprawy efektywności
funkcjonowania oświaty bez niepotrzebnych kosztów społecznych tj. nieuzasadnionych zwolnień oraz
ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Celem władz Powiatu
Prudnickiego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki w nowoczesnych placówkach
oświatowych, które spełniać będą oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
Dzięki staraniom Zarządu Powiatu, Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz dyrektorów szkół
w 2021 r. udało się pozyskać ponad 3 882 000,00 zł środków finansowych z różnych projektów
i programów oraz budżetu powiatu na modernizację bazy oświatowej i jej doposażenie w sprzęt
i pomoce naukowe. Inwestycje te będą kontynuowane jeszcze w 2022 r., aby zamknąć działania
kompleksowe, dzięki którym niedofinansowana przez wiele lat baza edukacyjna placówek
oświatowych, będzie spełniać wymogi i oczekiwania XXI wieku.
Wydatki na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej, wyniosły
22 707 086,56 zł. Uwzględniając środki pozyskane i wydatkowane na poprawę infrastruktury, łączne
wydatki na oświatę poniesione przez Powiat Prudnicki wyniosły 26 089 870,77 zł., co stanowi aż
35,81 % całego budżetu - dla porównania budżet Powiatu za 2020 r. łączne wydatki na oświatę
poniesione przez Powiat Prudnicki wyniosły 24 487 980,54 zł co stanowiło 32,46 % całego budżetu.
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Zestawienie przypadającej subwencji i rzeczywistych bieżących kosztów utrzymania szkół.
Rok
budżetowy

Subwencja
(zł.)

Wydatki na zadania finansowane Nadwyżka/deficyt subwencji
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

22 831 303,54

- 4 329 534,96

2021

18 824 631,00

22 797 086,56

- 3 972 455,56

Dane zawarte w tabeli pokazują pogłębiający się deficyt w finansowaniu oświaty szczególnie nasilający
się od roku 2017. Przez pierwsze lata tj. 2017-2019 lawinowo wzrastała kwota dofinansowania oświaty
z budżetu Powiatu. Obecnie wykazuje tendencje pewnej stabilizacji. Na podstawie roku 2020 można
wyliczyć, że subwencja oświatowa wynosząca 18 501 769,00 zł., tylko w 81,04% pokrywa wydatki na
utrzymanie bieżące naszych szkół i placówek oświatowych. W 2021 roku subwencja oświatowa
wynosząca 18 824 631,00 zł., pokryła 82,90% wydatków na utrzymanie placówek oświatowych
wynoszących 22 707 086,56 zł.
Tabela 2. Wysokość subwencji i wydatków bieżących
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Tabela 3. Wysokość subwencji i wydatków na jednego ucznia
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Wykresy obrazują tendencję i porównanie wysokości subwencji oraz rzeczywistych kosztów
utrzymania szkół w latach 2012-2021. Subwencja naliczona na jednego ucznia w 2021 r.
w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki
wyniosła 12 036,21 zł. Koszt kształcenia ucznia kształtował się na poziomie 14 518,60 zł. Łatwo
zauważyć, że krzywa wielkości naliczanej subwencji leży poniżej krzywej przedstawiającej rzeczywiste
wydatki oświatowe, co oznacza że subwencja przekazywana na prowadzenie placówek oświatowych
nie pokrywa wynagrodzeń i wydatków bieżących. 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. Przebieg obu krzywych
wskazuje na rosnący deficyt środków finansowych przekazywanych w formie subwencji oświatowej
zwłaszcza w latach 2017-2019. Zapewne miało to związek ze znaczącym wzrostem wynagrodzeń
w sferze budżetowej, a przede wszystkim pracowników pedagogicznych. Wobec tej trudnej sytuacji
finansowej Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektorami szkół wypracował i wprowadził działania
naprawcze takie jak: wdrożenie racjonalnego modelu naboru do klas pierwszych. Polega on
min. na tworzeniu tzw. „klas wypełnionych” liczących do 24 lub 30 uczniów, których funkcjonowanie
jest uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia naliczanej subwencji oświatowej. W technikach nie
są tworzone klas trzyzawodowych, zwrócono większą uwagę na dbałość o racjonalny podział na grupy
na wybranych zajęciach, przedmiotach rozszerzonych oraz zajęć wyrównawczych. Działania te
przynoszą pierwsze pozytywne efekty. Przedstawione na wykresie krzywe w latach 2020-2021 zbliżają
się do siebie, co świadczy, że podejmowane działania naprawcze mają wpływ na zmniejszenie deficytu
w finansowaniu kształcenia uczniów. Dalsze pozytywne efekty powinny być widoczne w najbliższych
latach.
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Wobec trudnej sytuacji finansowej, braku jasnych zasad finansowania kolejnych zadań
oświatowych proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowe z niepokojem oczekujemy
wprowadzenie nowych proponowanych zmian. Zapewne tylko niewielka część z tych wydatków
znalazła swoje pokrycie w subwencji oświatowej, która będzie naliczona na kolejny 2022 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 np. opieki zdrowotnej. Powiat ogromnym
wysiłkiem organizacyjnym, finansowym i kosztem wzrostu zadłużenia przyjął na swoje barki i ponosi
skutki wdrażania kolejnych reform bez widocznych oznak stosownych rekompensat 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. poprzez 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 2021/2022 Powiat Prudnicki pełnił funkcję organu prowadzącego dla
następujących szkół i placówek oświatowych:
1.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,

2.

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

3.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

4.

Zespołu Szkół w Głogówku,

5.

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku,

6.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku,

w których funkcjonują następujące typy szkół i placówek :
- przedszkole (zadanie powierzone przez Gminę Prudnik),
- 1 szkoła podstawowa specjalna,
- 3 licea ogólnokształcące (w tym 1 liceum dla dorosłych),
- 3 technika,
- 3 branżowe szkoły I stopnia (w tym szkoła specjalna),
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy,
- centrum kształcenia ustawicznego,
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- centrum kształcenia zawodowego,
- bursa.
Informacja o naborze do klas I w roku szkolnym 2021/2022 – stan na 30.09.2021 r.
Szkoła

Typ

ZS Głogówek

ZSO Prudnik

Planowana liczba
uczniów/ planowana
liczba oddziałów w
2021 r.

Liczba przyjętych
Uczniów/ liczba
oddziałów według stanu
na 30.09.2021r.

60/2

56/2

Tech. logistyk

30/1

19/1

BSIS wielozawodowa po
SP

30/1

37/1

LO

90/3

94/3

A matematyczna

30/1

33/1

B biologiczna

30/1

30/1

C humanistyczna

30/1

31/1

150/5

96/4

II LO

60/2

52/2

A mundurowa

15/0,5

B resocjalizacja z bezp.
wewn.

15/0,5

23/1 (13 os. mund. + 10
os. resocjal.)

C Oddział Przygotowania
Wojskowego

30/1

29/1

Technikum

90/3

44/2

Tech. weterynarz

15/0,5

10/0,5

Tech. mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

15/0,5

0/0

Tech. żywienia i usług
gastronomicznych

15/0,5

0/0

15/0,5

13/0,5

Tech. rolnik

15/0,5

0/0

Tech. hotelarz

15/0,5

21/1

120/4

112/4

15/0,5

0/0

ZSR Prudnik

Tech. ekonomista

CKZiU Prudnik
Tech. usług fryzjerskich
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Tech. informatyk

15/0,5

23/1

Tech. programista

15/0,5

18/1

Tech. grafik

15/0,5

0/0

BSIS Wielozawodowa

60/2

71/2 (w tym 18 os.
monter maszyn i
urządzeń)

16/1

7/1

16/1

7/1

436/15

365/14

SOSW Prudnik
BSIS Wielozawodowa
OGÓŁEM

W roku szkolnym 2021/2022 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS
w Głogówku przyjęto 15 słuchaczy.

Ponadto w ZSR w Prudniku utworzono 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 55 słuchaczy
o kwalifikacji:
-prowadzenie produkcji rolniczej RL.04 III – 1 kurs dla 26,
-prowadzenie produkcji rolniczej RL.04 I – 1 kurs dla 29 słuchaczy.
Razem planowanych było 15 oddziałów
w tym:

Razem wykonano 14 oddziałów
w tym :

5 oddziałów LO

5 oddziałów LO

6 oddziałów Technikum

5 oddziały Technikum

3 oddziały BSIS

3 oddziały BSIS

1 odział BSIS spec

1 oddział BSIS spec

Rok szkolny 2021/2022
Razem uczniów: w szkołach 1535 uczniów + 11 wych. upośledzonych głęboko +18 wych.
w przedszkolu = razem 1564 (w stosunku do poprzedniego roku przybyło 11 uczniów):
- w tym szkołach ponadpodstawowych - 1477 uczniów/słuchaczy w 62 oddziałach,
- w branżowych szkołach I stopnia - 385 uczniów w 15 oddziałach,
- w technikach - 526 uczniów w 24 oddziałach,
- w liceach ogólnokształcących dla młodzieży - 538 uczniów w 19 oddziałach,
- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych – 23 słuchaczy w 2 oddziałach,
- w szkołach przysposabiających do pracy – 5 uczniów w 2 oddziałach,
- w szkołach podstawowych - 58 uczniów w 11 oddziałach,
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- w przedszkolu - 18 wychowanków w 4 oddziałach,
- rewalidacja głęboko upośledzonych - 11 uczniów w 3 grupach,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15 uczniów w SOSW Prudnik,
- Internat SOSW w Prudniku – 10 wychowanków,
- uczniowie narodowości romskiej – 10 uczniów w SOSW Prudnik,
- Międzyszkolna Bursa w Prudniku – 22 wychowanków,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – 55 słuchaczy,
- korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 3 uczniów ZSR.

Działania w zakresie poprawy bazy i reorganizacji struktury oświaty
Prowadzenie odpowiedzialnej polityki oświatowej należy do priorytetowych zadań działalności
Zarząd Powiatu w Prudniku. Aby było to możliwe niezbędnym jest zapewnienie młodzieży jak
najlepszych warunków kształcenia i podejmowanie działań w celu pozyskania niezbędnych środków
finansowych na modernizację i doposażenie placówek oświatowych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W budynku przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku zorganizowane jest 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.
Jednostka kontynuuje realizację projektu „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 kontynuowane
były pilotażowe zajęcia pozalekcyjne realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez
zewnętrznych ekspertów. W Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SZPiK), utworzonym w CKZ
w Prudniku organizowane były różnorodne warsztaty dla uczniów i doradców zawodowych. W ramach
projektu CKZiU zostało doposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości
228 804,36 zł.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z Powiatem Prudnickim oraz Średnią
Przemysłową Szkołą z Bruntala (Střední Průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál) kontynuuje
projekt, 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
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przemysłowej (określaną jako „Przemysł 4.0”), zakładającą m.in. automatyzację i informatyzację
procesów produkcyjnych z wykorzystaniem modeli cyfrowych.

Powstałe pracownie służą do praktycznej nauki dla: informatyków, teleinformatyków, mechaników,
elektromechaników, grafików, programistów czy automatyków. W laboratoriach uczniowie mają
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 połączył system informatyczny, który umożliwi prowadzenie zajęć
online, jednocześnie w obu placówkach. Nauczyciele i uczniowie odbywają na bieżąco szkolenia
w Pradze, Trnavie i Stuttgarcie.
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Jest to pierwszy tego typu system w placówce oświatowej na Opolszczyźnie. W ramach tego projektu
w roku szkolnym 2020/2021 został zakupiony sprzęt m.in : symulatory linii produkcyjnych firmy
FESTO na które wydatkowano 1 793 460,00zł, które są idealnym narzędziem do nauki automatyki
przemysłowej. Wartość projektu „Technika bez granic” to 1 mln 518 tys. euro (po stronie Powiatu
Prudnickiego budżet to prawie 686 tys. euro)
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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 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 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 300.000,00zł. Całkowita
wartość projektu to 1 840 797,80 euro (po stronie Powiatu Prudnickiego budżet to 633 059,65 euro.)
Planuje się również uporządkowanie terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego przy
ul. Prężyńskiej i utworzenie miejsc parkingowych, koszt zadania to ok. 270 000,00zł.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU
W ramach realizowanej koncepcji reorganizacji sieci szkół budynek II LO w Prudniku przy
ul. Kościuszki 55 był obiektem wielu inwestycji zmierzających do utworzenia nowoczesnej dobrze
wyposażonej szkoły. Odnowiona baza lokalowa umożliwi przeniesienie tutaj kształcenia klas
Technikum Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzących 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. Obiekt
wewnątrz został odnowiony poprzez położenie nowych tynków i malowanie.
Samorząd Powiatu Prudnickiego podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na
„Termomodernizacji budynku II LO należącego do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostały następujące działania :
• docieplenie stropu poddasza, dachu skośnego, lukarn ;
• wymiana i wstawienie nowej stolarki okiennej pcv wraz z parapetami i drzwiowej ;
• montaż pomp ciepła;
• przebudowa

pomieszczenia

piwnicznego

z

przeznaczeniem

na

węzeł

cieplny

z urządzeniami sterującymi systemem ogrzewania;
• wykonanie demontażu istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (piony,
poziomy wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi);
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej;
• wykonanie węzła cieplnego;
Wartość inwestycji wyniosła 2 271 439,19 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie
1 834 044,00 zł.
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W planach jest wybudowanie na terenie II LO parkingu wraz z drogami wewnętrznymi na kwotę
ponad 0,5 mln zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Zbliża się finał inwestycji Powiatu Prudnickiego, związanej z ochroną bioróżnorodności na
terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Jest to projekt innowacyjny w skali całego kraju.
Park wokół szkoły ma być nie tylko miejscem wypoczynku, ale również zdobywania wiedzy. Z tego
powodu ustawiono tam liczne tablice edukacyjne, schemat mrowiska czy domek dla owadów.
Nie można zapomnieć o stworzonej pasiece składającej się z 5 rodzin pszczelich, które już w 2021r.
wyprodukowały miód.

Na końcowym etapie są prace adaptacyjne w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach
budynku. Powstaje tam multimedialne centrum edukacji o tematyce pszczelarskiej. Zakupiono
maszyny związane z produkcją miodu, które zostały zamontowane w pracowniach. Wykonane są
również interaktywne tablice, zarówno te dla najmłodszych, jak i starszych uczestników warsztatów, za
pomocą których będzie można rozwinąć swoją wiedzę o tych pożytecznych owadach. Inwestycja ta
pozwoli również na rozpoczęcie szkolenia przyszłych pszczelarzy w Zespole Szkół Rolniczych.
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Wspólnym staraniem Samorządu Powiatu Prudnickiego i kadry Zespołu Szkół Rolniczych
w Prudniku zakończono kolejny etap unowocześniania bazy dydaktycznej w budynku II Liceum
Ogólnokształcącego. Na mocy podpisanej w dniu 5 lipca 2021 r. umowy z Ministrem Obrony
Narodowej realizowane było innowacyjne zadanie, polegające na utworzeniu wirtualnej strzelnicy,
umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród
młodzieży. Zakres rzeczowy zadania dotyczył adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej
strzelnicy z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej. Oddana do
użytku z końcem grudnia br. strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim
systemem

szkolno-treningowym

umożliwiającym

prowadzenie

ćwiczeń

jednocześnie

dla

4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków lub pistoletów
(laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc,
klęcząc, stojąc. Zainstalowany pionierski system szkolno-treningowy „Pojedynek” posiada następujące
elementy: moduł projekcji (MP) z kablem zasilającym (w tym: obudowa montażowo-transportowa
modułu projekcji, zestaw mikrokomputerowy PC, projektor, kamera, głośnik, punkt dostępowy WI-FI,
i Bluetooth, klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem, tablet z ładowarką, drukarka), oprogramowanie
zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), broń treningowa (4 kpl. replik karabinu
szturmowego HK-416 z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz, 4 kpl. replik pistoletu GLOCK 19
z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz, bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe
kl. I) dedykowane do rodzajów replik ASG: pistoletu i karabinka, ładowarka bezprzewodowego modułu
laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów.
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Niewątpliwie wprowadzenie zajęć strzeleckich podniesie atrakcyjność prowadzonych przez szkołę
zajęć edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz klas
mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Strzelnica dedykowana jest również dla
organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz obronności państwa oraz
funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej. Całość przedsięwzięcia wyniosła 197.944,00 zł. Inicjatywa
dyrekcji ZSR w Prudniku została wsparta potencjałem organizacyjnym i finansowym Samorządu
Powiatu Prudnickiego, który oprócz pracy pracowników Wydziału Oświaty i Zdrowia wniósł wkład
własny w kwocie 47.944,00 zł. Należy również podkreślić duży wkład Ministerstwa Obrony
Narodowej, które przekazało na ten cel dotację w kwocie 150.000,00 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku realizował „Pilotażowy program wspierania szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
W 2021 r. Powiat Prudnicki pozyskał dotację z MON w kwocie 32.736,00 zł i wniósł wkład własny
w kwocie 8.184,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 40.920,00 zł. W ramach programu szkoła
zakupiła trzydzieści jeden pakietów jednolitego umundurowania dla uczniów certyfikowanej wojskowej
klasy mundurowej (bluzy, spodnie, koszulki, berety, bluzy ocieplane, rękawice, czapki, plecaki
taktyczne, zestawy oznak regulaminowych).

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku realizował program pn. „Zakup wyposażenia specjalistycznego
oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego”. W 2021 r.
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Powiat Prudnicki pozyskał dotację z MON w kwocie 51.904,00 zł., i wniósł wkład własny w kwocie
12.976,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 64.880,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła
trzydzieści pakietów jednolitego umundurowania dla uczniów OPW (bluzy, spodnie, koszulki, berety,
bluzy ocieplane, rękawice, czapki, plecaki taktyczne, zestawy oznak regulaminowych). Dokonano
również zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW (maski ochronne, radiotelefony, repliki
granatów ręcznych, lornetki, latarki czołowe, multitoole, kurtki).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku
Zarząd Powiatu w Prudniku od lat konsekwentnie realizuje plan unowocześniania bazy
i poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla uczniów
w podległych szkołach i placówkach oświatowych. Na mocy podpisanej w dniu 22 czerwca 2021 r.
umowy z Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, realizowane
było zadanie publiczne w ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”, które zostało zakończone z dniem 30 listopada br. Zakres rzeczowy zadania dotyczył
doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku. Wykonano niezbędne prace remontowe
oraz zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie kuchenne m.in.: zmywarkę kapturową, stół
załadowczy, transporter wałeczkowy, kuchnię gazową, piec konwekcyjno-parowy, lodówkę,
zamrażarkę skrzyniową i szufladową, maszynkę do mielenia mięsa, mikser ręczny, obieraczkę do
ziemniaków, naleśnikarkę, stoły i krzesła stołówkowe, zastawy stołowe oraz dużo drobnego
wyposażenia, służącego przygotowaniu zdrowych, smacznych i urozmaiconych posiłków dla uczniów
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i wychowanków SOSW w Prudniku. Wartość zadania to 95.934,30 zł, z czego dofinansowanie
wyniosło 76.747,44 zł. Powiat Prudnicki wniósł wkład własny w kwocie 19.186,86 zł.

ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W obiekcie w 2021r. przeprowadzono : malowanie sali historycznej, pokoju nauczycielskiego
oraz gabinetu dyrektora szkoły wraz z sekretariatem i księgowością. Zakup kolejnych zestawów szafek
uczniowskich do szatni szkolnej.
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Dodatkowo szkoła zmodernizowała istniejący sprzęt audiowizualny i komputerowy- dostosowując go
do pracy w systemie zdalnym i hybrydowym.
Placówka kontynuuje projekty:” Wysoka jakość kształcenia na terenie Powiatu Prudnickiego”- który ze
względu na funkcjonowania szkoły w systemie zdalnym został przedłużony do grudnia 2022r. Powstałe
nowe grupy ćwiczeniowe oraz planowany jest zakup kolejnych pomocy dydaktycznych.
„Opolskie dla Liceów- zdalne nauczanie zbliża” w wyniku którego szkoła otrzymała wsparcie dla
nauczania zdalnego z przeznaczeniem dla uczniów oraz nauczycieli. Szkoła otrzymała monitor do
zarządzania treścią, natomiast nauczyciele uczestniczenia w szkolenia organizowanych przez
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Wysokość wsparcia rzeczowego
97 366,80 zł. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” co skutkuje bezpłatnym dostępem do światłowodowej
sieci Internet oraz dostępem do szerokich zasobów edukacyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego
realizują projekt Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej
aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do
podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży
o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz
nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Placówka zrealizowała projekt MEiN dotyczący zajęć wspomagających, które pomogły wyrównać
braki wiedzy i kompetencji związane z nauczaniem zdalnym (matematyka, język polski, język angielski
i biologia w zakresie rozszerzonym)
Przystąpiono również do projektu: WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły Jego celem jest walka
ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz
wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.
Poprawiono stan bezpieczeństwa szkoły poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. Szkoła
zdobyła tytuł: Złota szkoła NBP
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU
Samorząd powiatowy kontynuuje realizację 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. Bróżnorodności 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 architekturyposadowienie drewnianej wiaty edukacyjnej. Objęte ochroną zostały cenne okazy drzew.
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Przygotowanie szkół i placówek na wypadek wystąpienia epidemii COVID-19
W związku z epidemią COVID-19 szkoły i placówki zmagały 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 SANEPID oraz
zapewnieniu odpowiedniego poziomu nauczania w ramach nauki zdalnej.
Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych opracowanych przez MEN, GIS i MZ
przygotowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie
epidemii. Opracowano szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów
sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Dzięki zmianom w przepisach
dyrektor szkoły lub placówki miał możliwość zawieszenia zajęcia ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie było obwarowane uzyskaniem
zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Nowo wprowadzone wytyczne dla szkół określały szczegółowe zalecenia związane
z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń
i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy tego aktu prawnego określiły
szczegółowo rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora
szkoły. Wprowadzone zmiany dotyczyły szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. I tak:
szkoły ponadpodstawowe w strefach żółtych realizowały naukę w formie mieszanej (hybrydowej).
W praktyce oznaczało to, że co najmniej połowa uczniów z danej placówki miała zajęcia stacjonarne
w szkole, a pozostali uczniowie – zajęcia zdalne. Dyrektor szkoły podejmował decyzję, które oddziały
w danym czasie miały lekcje w szkole, a które zdalnie. Zajęcia organizowane w systemie rotacyjnym,
tzn. jeden tydzień nauki w szkole, drugi w domu – tak, aby poszczególnie klasy (oddziały) nie
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przebywały jednocześnie na terenie placówki. Z kolei placówki ponadpodstawowe w strefach
czerwonych przechodziły na nauczanie całkowicie zdalne.
Nauczanie stacjonarne na poziomie ponadpodstawowym nadal prowadzone było:
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
- w szkole specjalnej samodzielnej lub funkcjonującej w zespołach.
Także uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub niekorzystne warunki domowe nie
mogli uczyć się zdalnie, otrzymali możliwość nauki stacjonarnej lub zdalnej na terenie szkoły
i z wykorzystaniem dostępnego tam sprzętu. Kolejny wyjątek to zajęcia praktyczne dla uczniów szkół
i

placówek

prowadzących

kształcenie

zawodowe

–

zarówno w

strefie

żółtej

i czerwonej takie praktyki były prowadzone stacjonarnie, w tym także te u pracodawców (o ile nie
wystąpiły przeciwwskazania).
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 problemem 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.

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – zajęcia wspomagające
Na podstawie § 10f–n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.), w szkołach mogły być realizowane zajęcia wspomagające uczniów
w opanowaniu

i utrwalaniu

wiadomości

i umiejętności

z wybranych

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Szkoły przystąpiły do programu, za pośrednictwem
organów prowadzących zgłaszających chęć pozyskania środków na organizację zajęć wspomagających.
Powiat otrzymał kwotę 29.540,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej z tytułu
finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności
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z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na realizację 422
godzin zajęć wspomagających:
1. Technikum Nr 1 w Prudniku – 50 godz.
2. I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku – 102 godz.
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Głogówku – 30 godz.
4. Technikum w Głogówku – 50 godz.
5. Technikum Nr 2 w Prudniku – 130 godz.
6. II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku – 60 godz.
Dotacja podręcznikowa i przedszkolna
Wnioskowano do Kuratorium Oświaty w Opolu o udzielenie dotacji celowej w 2021 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 15.247,64 zł. Ponadto
wnioskowano do Kuratorium Oświaty w Opolu o udzielenie dotacji przedszkolnej. Pozyskano dotację
w kwocie 7.355 zł.
Odprawy dla zwalnianych nauczycieli
Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą
odpraw dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Prudniku jeden nauczyciel otrzymał wypowiedzenie z art. 20 KN i

przeszedł na emeryturę.

Wnioskowana kwota to 40.771,00 zł, otrzymano 24.643,00 zł.

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
(w tym: logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu); rodzicom i nauczycielom
(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
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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:
1) postępowania orzekającego o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania dzieci
niewidomych/słabo widzących, niesłyszących/słabo słyszących, autystycznych;
2) wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3) wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.
W roku szkolnym 2020/2021 wydano następujące orzeczenia:
Rodzaj orzeczeni/ liczba wydanych orzeczeń:

197

- niesłyszących słabosłyszących

5

- niewidomych i słabowidzących

7

- z niepełnosprawnością umysłową: w stopniu lekkim

63

- w stopniu umiarkowanym lub znacznym

34

- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

31

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

27

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym

12

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4

- o potrzebie indywidualnego nauczania

2

Rodzaje diagnoz 2020/2021: – 1039 diagnoz, w tym:
- psychologiczna – 469,
- pedagogiczna - 363,
- logopedyczna - 206,
- lekarska - związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej -1.
Dominującymi schorzeniami diagnozowanymi i poddawanymi terapii w Poradni PsychologicznoPedagogicznej 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).
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Formy pomocy bezpośredniej dla dzieci i młodzieży :
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 6 dzieci,
- terapia logopedyczna -25 dzieci,
-terapia psychologiczna- 44 dzieci,
- terapia pedagogiczna – 7 dzieci,
- terapia EEG BIofeedbac – 7 dzieci – 78 godzin,
- socjoterapia – 15 dzieci – zajęcia w trakcie trwania zostały zawieszone z powodu pandemii,
- terapia zaburzeń tikowych OWAT – 17 spotkań – 4 dzieci,
- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – 12 spotkań,
- terapia rodzinna – rodzina w konflikcie 4 sesje,
- terapia trudności wychowawczych - 3
- porady bez badań -195 osób.
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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.

Uchwałą

Rady

Powiatu

nr XLIII/338/2021 dnia 7 czerwca 2021r. w struktury Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku włączono placówki opiekuńczo-wychowawcze w Mochowie i Głogówku.
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 2021 r. zakończono realizację
pilotażowego program “Aktywny Samorząd”, na Moduł I wykorzystano 185.312,80 zł, na Moduł II
wykorzystano 90.662,00 zł. W ramach program „Aktywny Samorząd”, złożono wnioski :
*A1 - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu (złożono 1 wniosek –
wnioskowana kwota 10 000,00 zł, zrezygnowano z procedowania wniosku);
*A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (złożono 4 wnioski, dofinansowano 3 na kwotę: 7 723,00 zł –
są w trakcie realizacji, 1 rozpatrzono negatywnie);
*B1, B3, B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
(złożono 5 wniosków, dofinansowano 4 na kwotę: 26 800,00 zł; 1 rozpatrzono negatywnie);
* C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (złożono 6 wniosków;
przyznano 1 dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł, 2 wnioski rozpatrzone negatywnie, 2 wnioski
- zrezygnowano z dalszego procedowania, 1 wnioskodawca zmarł);
*C3 – pomoc w zakupie protezy (złożono 1 wniosek, dofinansowano w kwocie: 25 000,00 zł );
*C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (złożono 4 wnioski
i dofinansowano 4 wnioski na kwotę 30 000,00 zł);
*D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
(złożono 3 wnioski – dofinansowano 3 na kwotę 4 384,00 zł wnioski będą wymagały rozliczenia
i przewidywany jest zwrot części dofinansowania);
*Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (złożono 28 wniosków;
dofinansowanie: 92 617,00 zł, wnioski są w trakcie realizacji).
W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
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rehabilitację

zawodową

i

społeczną

osób

niepełnosprawnych

oraz

zatrudnianie

osób

niepełnosprawnych w 2021 r. z różnego rodzaju dofinansowań skorzystało 558 osób na łączną kwotę
983.343,00 zł., z przeznaczeniem na: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – rehabilitacja
zawodowa– 3 zawarte umowy – 228.423,00 zł, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 328.605,74 zł (307 osób); dofinansowania
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 271.614,00 zł (191 osób); dofinansowania likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 92.135,00zł (26 osób);
dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 15.165,00 zł (skorzystało 30 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 750.000,00 zł., z przeznaczeniem na :
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów – dla 50 uczestników.
PCPR wraz ze Starostwem Powiatowym w Prudnicku rozpoczął realizację projektu „NieSami-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: asystenta osobistego osób niepełnosprawnych – z pomocy 77 asystentów skorzystało
105 osób – 1.114.778,46 zł. Zadaniem asystenta ma być aktywizacja osób niepełnosprawnych
w środowisku, jak np. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy
podejmowaniu aktywności społecznej, zajęcia ruchowe i zabiegi fizjoterapii - nieodzowne dla osób
niepełnosprawnych w celu utrzymania i poprawienia ich sprawności fizycznej. Wartość projektu
305.580,00 zł.
Opieka wytchnieniowa oferowana przez

Powiatowe

Centrum

Pomocy Rodzinie

w Prudniku realizowana była w formie zapewnienia członkom rodziny lub opiekunom możliwości
skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia
w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2021 zrealizowana była na kwotę 25.282,54 zł., z Funduszu Solidarnościowego.
Trwa

realizacja

przez

Powiat

Prudnicki

i

PCPR

projektu

„Bliżej

rodziny

i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja” oraz edycja III, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu – edycja II –
2 010.191,53 zł, edycja III – 680.371,50 zł. W 2021 r. realizowano wsparcie usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej mieszkających w mieszkaniu chronionym. Pomoc udzielana była
poprzez wsparcie psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego oraz opiekuna mieszkania
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chronionego.
W

ramach

II

edycji

projektu

„Bliżej

rodziny

i

dziecka

(...)”

pozyskano

i wyremontowano obiekt w Mochowie, który przeznaczony został na placówkę opiekuńczo –
wychowawczą. Po gruntownym remoncie z dniem 01.07.2021 r. wprowadziły się dzieci. Placówka ta
przeznaczona jest dla 14 wychowanków w wieku od 10 r. ż. do 18 r. ż. lub za zgodą dyrektora, do 25
r.ż. Całość inwestycji, na którą składają się koszty uruchomienia 2 placówek opiekuńczo –
wychowawczych typu socjalizacyjnego, w tym zakup ww. nieruchomości w Mochowie w niezbędny
remont oraz przebudowę budynku należącego do zasobów Powiatu, w którym funkcjonować będzie
druga placówka, a także wyposażenie tych placówek w meble, sprzęt AGD, RTV i inne, pokrywana
jest ze środków projektu w wysokości 1.156.840,20 zł. Wkładem własnym powiatu w uruchomienie
placówek jest nieruchomość o wartości 714.772,00 zł.

W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – III edycja zakupiono dom w Prudniku,
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na ul. Jesionkowej z przeznaczeniem na utworzenie rodzinnej formy pieczy zastępczej – rodziny
zastępczej zawodowej. Do nieruchomości zakupiono niezbędne wyposażenie, tj. meble oraz sprzęt
AGD. Koszt zakupu nieruchomości, wyposażenia, a także przeszkolenia kandydatów na rodzinę
zastępczą stanowił kwotę 231.500,00 zł. Wkładem własnym powiatu jest pokrycie kosztów utrzymania
dzieci oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej w wysokości 172.680,00 zł.
W roku 2020 Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał ogólnie 929
orzeczenia, w tym 710 orzeczeń o stopniu i 126 orzeczeń o niepełnosprawności, 25 orzeczeń
o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 29 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności osób
powyżej 16 roku życia, a także 4 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 35
orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych dotyczący osób przed 16 rokiem życia. W 2021
r. 244 osoby otrzymały stopień znaczny, 321 stopień umiarkowany i 145 osób lekki stopień
niepełnosprawności.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Prudnickiego

umieszczonych

było

152

dzieci,

w

tym

110

dzieci

pochodziło

z Powiatu Prudnickiego, a 42 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 2021

Rok 2021

Spokrewniona

50

72

Niezawodowa

35

59

Zawodowa

3

13

Rodzinny dom dziecka

1

8

Razem

89

152

Typy rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Forma rodzinnej
pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze

Gmina
Biała
4/6 dzieci

Gmina
Głogówek
10/15 dzieci

Gmina
Lubrza
6/13 dzieci

Gmina

Razem

Prudnik
30 /38 dzieci

50/72 dzieci

spokrewnione
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Rodziny zastępcze

3/6 dzieci

7/9 dzieci

2/3 dzieci

23/41 dzieci

35/59 dzieci

0/ 0 dzieci

0/ 0/dzieci

0/ 0/dzieci

3/13 dzieci

3/13 dzieci

0/0 dzieci

0/ 0/dzieci

0/ 0/dzieci

1/8 dzieci

1/8 dzieci

7/12 dzieci

17/24 dzieci

8/16 dzieci

57/100

89/152 dzieci

niezawodowe
Rodziny zastępcze
zawodowe
Rodzinny dom
dziecka
RAZEM

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.
W ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielono łącznie 1171 osoboporad.
Prowadzono konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne, wsparcie w kryzysie oraz telefon
zaufania. W 2021 r. 403 osoby skorzystały ze wsparcia w POIK. Z programu korekcyjno –
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc skorzystały 33 osoby. W programie psychologicznoterapeutycznym wzięło udział 25 klientów. W 2021 r. założono 14 Niebieskich Kart dla klientów
powiatu prudnickiego. Dodatkowo POIK zrealizował projekt odejmujący działania profilaktyczne
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek

Samorządu

Terytorialnego

w

Tworzeniu

Systemu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie” pn. „Szczęśliwa rodzina – wolna od przemocy”, który realizowany był w okresie od 01.08
- 31.12.2021 r. Dotacja otrzymana na realizację projektu wynosiła 64 600,00 zł natomiast rzeczywiście
wydana kwota wynosiła 64 506,13 zł. Efektem działań przeprowadzonych w projekcie był rozwój
działalności zespołów interdyscyplinarnych z Prudnika, Białej, Lubrzy i Głogówka oraz grup roboczych
dzięki uczestnictwu w szkoleniach, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar
w tym: pomocy psychologicznej, rozwój grupy wsparcia dla różnych kategorii ofiar przebywających
lub zamieszkujących teren Powiatu Prudnickiego.
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 2021 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 było
wprowadzenie nowych - innowacyjnych zajęć terapeutycznych w formie ćwiczeń fizycznych oraz
kulinarnych warsztatów. Pracownicy nabyli umiejętności i poznali metody stosowane w dietoterapii
u osób w podeszłym wieku. W ramach projektu utworzono bazę materialną poprzez zakup
wyposażenia do przygotowywania zdrowej żywności. Wartość projektu wyniosła 22 986,50 €.
Realizowano I etap inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego wraz z oficyną
oraz

nadbudowa

części

mieszkalnej

oficyny

budynku

Domu

Pomocy

Społecznej

w Prudniku przy ul. Młyńskiej 11 – etap I”. Zakres prac obejmuje m.in.: zagospodarowanie terenu;
wykonanie : na dachu budynku gł. nowej termoizolacji oraz poszycia z papy; ścian zewnętrznych
i wewnętrznych nadbudowanej części oficyny; konstrukcji dachu części nadbudowanej; podłóg na
istniejącym stropie; pokrycia i odwodnienia dachu; ocieplenia dachu; wewnętrznych ścianek
działowych; prac instalatorskich; montaż okien i parapetów, drzwi wewnętrznych; nowej izolacji
przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnicy. Roboty elewacyjne - docieplenie; renowacja
istniejących elementów dekoracyjnych elewacji; wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
DPS. Prace zaplanowano na lata 2021-2022.
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Dofinansowanie 1 000 000,00 zł., ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt
wykonania planowanego zakresu robót inwestycyjnych wraz z projektem i nadzorem budowlanym
wynosi 1 311 954,00 zł.
Realizowany był 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
1.313.790,00 zł., w tym dofinansowanie PFRON 641.520,00 zł.

Wraz z pracownikami Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania
Kryzysowego realizowano projekt ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
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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: 30.984,83 zł, dofinansowanie z UE: 26.079,23 zł, środki krajowe: 4.904,77 zł.
Samorząd otrzymał także od Wojewody Opolskiego środki finansowe z Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na kwotę 47.804,00 zł., z przeznaczeniem na
przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych
wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te
jednostki. W ramach przyznanych środków zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu DPS,
generator ozonu, zamgławiacz i 2 szt. oczyszczaczy powietrza oraz wypłacono gratyfikację
personelowi.
Aktywnie udało się pozyskać środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie
działalności Ośrodka na kwotę 26.861,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 33.576,25 zł., środki
zostały

wydatkowane

na

zakup:

9

szt.

oczyszczaczy

powietrza

przeciwdziałających

rozprzestrzenianiu się wirusów, w tym SARS-CoV-2.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
Ośrodek 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 2021 był bardzo trudny ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19,
działania i realizacja zadań ukierunkowane były raczej wewnątrz placówki. Udało się przeprowadzić
gruntowny remont pokoi na parterze budynku dla osób mniej sprawnych (położono gładzie, tynk
strukturalny, malowanie), wyremontowano taras oraz hol przy wejściu głównym wraz z klatką
schodową (koszt ok. 50.000,00 zł) dodatkowo wykonano altanę ogrodową dla mieszkańców wraz
z zakupem wyposażenia (koszt 10.000,00 zł).
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Istotne zakupy jednostki w 2021 r.:
- szafki przyłóżkowe dla mieszkańców – 62 szt. (12.400,00 zł),
- szafy ubraniowe i komody – 17 szt. (25.000,00 zł),
- meble do dyżurki pielęgniarskiej i klimatyzacja (14.000,00 zł).
Realizowano z Powiatem Prudnicki projekt ,,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 pielęgniarki DPS w Racławicach
Śląskich - pracujące z mieszkańcami domów pomocy społecznej, którym został przyznany dodatek do
wynagrodzeń za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość projektu dla ORiOP:
43.558,34 zł, dofinansowanie z UE: 36.663,05 zł, środki krajowe: 6.895,29 zł.
Powiat Prudnicki otrzymał także od Wojewody Opolskiego:
1) środki finansowe z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej
na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na kwotę 37.635,00 zł.,
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego
sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług
świadczonych przez te jednostki;
2) dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka na
kwotę 21.208,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.
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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
369.778,00 zł.
Powiat Prudnicki otrzymał od Wojewody Opolskiego na wsparcie jednostki:
1) środki finansowe z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej na
przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dla DPS w Grabinie na
kwotę 32.921,00 zł., z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy
społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków
ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej
do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
2) dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka na kwotę
20.357,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej;
3) dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka na kwotę
21.208,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej,
niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania
ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Prowadzona jest kontynuacja przez Powiat Prudnicki Programu „Ogólnopolska Karta
Seniora”, karta uprawnia do zniżek wśród firm które do niej przystąpiły. Każda osoba, który
ukończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać własną kartę. W 2021 r. wydano 85 kart.
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OCHRONA ZDROWIA
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ
Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Powiatu w Prudniku. Zespół Opieki
Zdrowotnej został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000005532 w dniu 30.03.2001 r.
oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Opolskiego pod numerem 000000009395.
Placówka zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 8/2021 w związku z poleceniem realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 na dzień 01.01.2021 r. zabezpieczała 55 łóżek, w tym 4 łóżka respiratorowe dla pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W okresie od 1 kwietnia do 4 maja 2021 r. decyzją
Wojewody Opolskiego nr 33/2021 r. zabezpieczano 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem SARS-COV-2, a decyzją nr 44/2021 Wojewody Opolskiego w okresie od 5 maja 5 łóżek
dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 do czasu otrzymania badania pod kątem
COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. Pozostałe łóżka w ilości 26
łóżek na oddziale wewnętrznym i 24 na oddziale kardiologicznym były wykorzystywane do leczenia
chorych zgodnie z profilem oddziału. W okresie od 3 grudnia 2021 do 13 grudnia 2021 r. decyzją
Wojewody Opolskiego nr 2.967.3.32.2021 r. ponownie zostało zabezpieczonych 55 łóżek, w tym
5 respiratorowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-a, a następnie w okresie od
14 grudnia 2021r. 55 łóżek, w tym 10 respiratorowych i w okresie od 17 grudnia do odwołania 60 łóżek,
w tym 10 respiratorowych.
W ZOZ w Białej funkcjonuje również Poradnia Kardiologiczna, w której przyjęto 955 pacjentów.
W roku 2021 r., było hospitalizowanych 1 954 pacjentów, w tym:
-

1 927 pacjentów ubezpieczonych w OOW NFZ,

-

16 pacjentów z UE,

-

9 hospitalizacja powtórna w okresie 14 dni,

-

2 osoby decyzja z opieki społecznej.

% wykorzystania łóżka wynosił 80,72 %.
Średni czas leczenia 7,95 dni.
Liczba chorych przypadających na 1 łóżko 35,52.
Ilość osobodni w roku 2020 wynosiła 15 539.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń na rok 2021 wynosił:
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- ryczałt na leczenie w Poradni Kardiologicznej wynosił 90 287,00 zł., wartość zrealizowana wyniosła
81 800,54zł., co stanowi 90 %,
-ryczałt PSZ na leczenie szpitalne wynosił 4 959 721,00 zł., wartość zrealizowana wyniosła
4 956 721,00 zł., co stanowi 99%,
- szczepienia przeciw COVID-19 wyniosły 44 869,58 zł.,
- dodatkowo NFZ w Opolu przekazał 3 087 668,49 zł środków dodatkowe wynagrodzenie dla osób
wykonujących zawód medyczny i bezpośrednio udzielających świadczeń medycznych osobom
chorym na COVID-19 oraz na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i ratownika medycznego.
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 6 977 202,99 zł.
Źródła uzyskania przychodów:
-

kontrakt z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,

-

środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

-

środki z Budżetu Państwa,

-

środki z Agencji Rezerw Strategicznych,

-

wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenia lekarzy POZ, spzoz i osób prywatnych,

-

wynajem pomieszczenia,

-

dotacje, dary, nieodpłatne przekazania.

Sytuacja finansowa:
-

Przychody - 16 483 168,06 zł

-

Koszty

-

Zmiana stanu produktów - -191 216,55 zł

-

Podatek dochodowy – 1 130,00 zł

-

Zysk - 3 010 493,51 zł

-

Zobowiązania: 1 630 797,09 zł + 1 193 787,00 zł zobowiązania na rezerwy na świadczenia

- 13 471 544,55 zł

pracownicze, zobowiązań wymagalnych nie posiadamy.
- Należności ogółem: 2 023 912,76 zł, należności wymagalne 8 667,60 zł.
Szpital posiada pracownię RTG, TK, 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 : tomografii komputerowej,
endoskopowe (gastroskopie, kolonoskopie), zabiegi inwazyjne ( nakłucia cienkoigłowe, drenaże
przezskórne zmian patologicznych i inne). Posiadamy 4 zmonitorowane łóżka intensywnego nadzoru
kardiologicznego i 2 intensywnej opieki medycznej.
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Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r. :
Źródła finansowania
BP
Śr. Własne
Razem
Lp
Nazwa
Inne źródła
UE
,,Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie
Województwa Opolskiego”
1 Licencje do progr. Medycznych

6 063,90

1 070,10

7 134,00

2 Licencje do progr. Medycznych

8 259,45

1 457,55

9 717,00

2 527,65

16 851,00

Razem

-

14 323,35

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - nieodpłatne przekazanie sprzętu przez Powiat Prudnicki
1 Bronchoskop
2 Bodypletyzmograf
3 Urządzenie do dezynfekcji 2 szt

118 800,00

118 800,00

357 824,80

357 824,80

34 776,00

34 776,00

4 Głowica przezklatkowa
5 Zestaw holterowski

120 000,00

120 000,00

23 885,69

Razem:

23 885,69

655 286,49

Aparat do wysokotlenowej terapii
1 donosowej
Urządzenie do kompresji klatli
2 piersiowej
3 Respirator HT 50

-

655 286,49

Otrzymane z Agencji Rezerw Materiałowych
18 692,00

18 692,00

45 036,00

45 036,00

46 000,00

4 Respirator stacjonarny EVITA
Aparat do tlenowej wentylacji
5 Airvo 2 2 szt.

46 000,00

128 520,00

14 040,00

142 560,00

61 173,17

3 036 709,47

33 964,60

6 Tomograf komputerowy
7 Pompa infuzyjna 2 szt.

33 964,60

2 975 536,30
7 776,00

Razem

7 776,00

3 255 524,90

75 213,17

3 330 738,07

98 700,00

329 000,00

Fundusz Przeciwwdziałania COVID-19
1 Zbiornik na ciekły tlen

230 300,00
Fundacja Sensoria - Darowizna

1 Łóżko OIOM
2 Agregat prądotworczy

28 844,64

3 Mobilna stacja opisowa
4 Razem

21 451,36

28 844,64

79 704,00
130 000,00

79 704,00
-

3 064,64

24 516,00

3 064,64

133 064,64

Grupa Azoty- Zakłady Azotowe - Darowizna
1 Łóżko OIOM 3 szt.

89 910,00

89 910,00

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1 Komputer
2 Wózek transportowy
3 Klimatyzator
4 Garaż- konstrukcja stalowa
5 Drzwi chłodnicze
6 Dźwig osobowy

3 969,00

3 969,00

21 492,00

21 492,00

4 190,00

4 190,00

5 650,00

5 650,00

4 000,00

4 000,00

217 710,00

217 710,00

7 Mobilna stacja opisowa

24 516,00

24 516,00

8 Zintegrowany system medyczny
9 Licencja środki trwałe

54 000,00

54 000,00

4 059,00

4 059,00

10 Licencje AVAST
Razem
Ogółem:

14 323,35

219 910,00

4 141 111,39

4 917,54

4 917,54

344 503,54

344 503,54

524 009,00

4 899 353,74
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W związku z udzielaniem przez ZOZ w Białej świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
przeciwdziałania COVID-19, Szpital w 2021 r. otrzymał z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki
w Opolu) za pośrednictwem Agencji Rezerw Strategicznych środki ochrony osobistej, wyposażenie
w drobny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne na łączną kwotę 1 139 952,88 zł, z czego w 2021 r.
wykorzystano 505 723,78 zł., a 634 229,10 zł., pozostało do wykorzystania w roku następnym.
W 2021 r. zostały wykonane prace remontowe na łączną kwotę 58 585,59zł . Były to drobne remonty
i naprawy na terenie szpitala (montaż okien z roletami na 3 salach chorych, remonty łazienek na
oddziałach, wymiana systemu przywoływania - dzwonki, budynku apteki szpitalnej (wymiana drzwi
wejściowych) i wokół budynku szpitala ( wykonanie chodnika, wzmocnienie skarpy) oraz dostosowanie
szpitala do wymogów reżimu sanitarnego w leczeniu pacjentów z COVID-19.
W Placówce zatrudnione są 63 osoby, w tym: 5 lekarzy, 30 pielęgniarek, 1 farmaceuta, 11 osób
pozostałego personelu medycznego, 10 osób personelu pomocniczego oraz 6 osób w administracji
i dziale technicznym. Dodatkowo Zespół zatrudnia 2 lekarzy i 3 techników RTG na kontraktach
medycznych, 1 pielęgniarza epidemiologicznego i 1 mikrobiolog na umowy zlecenie.
Szpital gwarantuje odpowiedni, wysoki poziom usług, co potwierdzają posiadane od lat certyfikaty
ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania jakością oraz ISO 14001:2004 w zakresie zarządzania
środowiskowego.
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PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A
Spółka Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku została utworzona w dniu
8 czerwca 2004 r. Działalność medyczną rozpoczęła w dniu 1 października 2004 r. W 2020 r. nastąpiła
zmiana w Zarządzie Spółki i od dnia 15 czerwca 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Witold
Rygorowicz. 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, zgodnie z obowiązującymi cennikami.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021r. wynosi 10 604 050,00 zł i dzieli się na 212 081
akcji, w tym 63.200 akcji imiennych serii "A", 10.000 akcji imiennych serii "B", 504 akcji imiennych
serii "C", 1.754 akcji imiennych serii "D", 13.664 akcji imiennych serii "E", 1.494 akcji imiennych serii
"F", 1.400 akcji imiennych serii "G", 45.400 akcji imiennych serii "H", 24.666 akcji imiennych serii "I",
26.666 akcji imiennych serii “J”, 13.333 akcji imiennych serii “K”, 10 000 akcji imiennych serii „L”.
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku 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 Ustawodawca
wprowadził ryczałtowe finansowanie części świadczeń zdrowotnych. W ramach tego ustawowego
uregulowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
prudnicki szpital został zakwalifikowany na okres 4 lat do poziomu szpitala I stopnia.
W 2021 roku średnia ilość łóżek w oddziałach szpitalnych wynosi 93 i 67 łóżek w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym w tym 19 łóżek komercyjnych. Razem dla świadczeń szpitalnych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych Spółka na dzień 31.12.2021 r., dysponowała 163 łóżkami.
W związku z przebiegiem pandemii, kilka razy w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody
Opolskiego zmienialiśmy ilości łóżek w oddziałach Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka
Akcyjna w Prudniku. Zgodnie z Decyzją Nr 200/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wojewody Opolskiego
od 11 stycznia 2021 r.: Spółka zabezpieczyła realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 8 łóżek w oddziale wewnętrznym
objęte finansowaniem na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 35 łóżek dla pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Następnie w drugim półroczu 2021 r: zgodnie z Decyzją
Nr 1.967.3.33.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. zabezpieczono: 5 łóżek w oddziale wewnętrznym i 30 łóżek,
w tym 3 łóżek respiratorowych w oddziale chirurgii. Kolejną Decyzją Nr 2.967.3.33.2021 z dnia
15 grudnia 2021 r. Wojewody Opolskiego z dniem 17 grudnia 2021 r. zabezpieczono: 5 łóżek
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w oddziale wewnętrznym oraz 35 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych w oddziale chirurgii ogólnej.
Decyzją Nr 3.967.3.33.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Wojewody Opolskiego z dniem 21 grudnia
2021 r. zabezpieczono: 5 łóżek w oddziale wewnętrznym oraz 45 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych
w oddziale chirurgii ogólnej.
Ogółem w okresie sprawozdawczym leczonych było 4564 (3948 - 2020 r.) pacjentów we wszystkich
oddziałach stacjonarnych szpitala oraz w ZOL.
W 2020 roku Spółka zawarła dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 , które były również realizowane w roku 2021:
1)

„Opolskie przeciw COVID-10” obejmuje wspólne sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
medycznego, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji w związku z koniecznością
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, wartość projektu 1 201 573,34 zł.
W roku 2020 wykorzystano 881 630,59 zł., w 2021r., wydatkowano 319 628,01 zł.,

2)

„Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, którego założeniem jest przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2, poprzez realizację inwestycji dotyczących min.
instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej i zabezpieczenia odpadów skażonych.
Wartość projektu 1 510 103,57 zł., wkład własny spółki 83 055,70 zł oraz 1 427 047,87 zł
dofinansowania. Całość dofinansowania została wykorzystana w roku 2021.
Spółka otrzymała również dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników

w kwocie 37 733,76 zł. Pozostałe darowizny rzeczowe i lekowe przyjęte w 2021r. na stan magazynu
Działu Farmacji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 o łącznej wartości około 255 689,43 zł.
Bilans Spółki na dzień 31.12.2021, zamknął się:
- po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 087 700.87 zł.,
- po stronie zysków i strat kwotą - 2 279 981.15 zł.
Zobowiązania długoterminowe zamknęły się w kwocie 0 zł oraz krótkoterminowe w kwocie
7 028 319.97 zł., w tym z tyt. dostaw i usług 4 189 606.75 zł.
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W roku 2021 wykonano szereg zadań remontowo budowlanych:
1)Remont dachu na budynku dawnej "neurologii", obecnie Poradni Rehabilitacyjnej -kwota realizacji
147 054,74 zł. (środki własne).

2) Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika tlenowego. Budowa
instalacji wewnątrz szpitala oraz dzierżawa zbiornika- kwota realizacji wyniosła 782 565,50 zł. ( 60 tyś
środki własne, 360 tys zł.. dotacja Wojewody Opolskiego, 362,5 tyś. zł projekt UE).

3) Modernizacja pomieszczeń Sali cięć, myjni, Sali porodowej, pomieszczenia socjalne i węzeł
komunikacyjny. Kwota realizacji inwestycji - 47 852,00 zł., (środki własne).
Dostawa i montaż stolarki na Bloku Operacyjnym - 71 547,32 zł., (środki własne).
Zakup i montaż drzwi przesuwnych w Sali cięć na oddziale Ginekologii -17 755,41 zł. ( środki własne).
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4)

Wykonanie prac modernizacyjnych na oddziale pediatrii - łazienka pacjentów -23 000,00 zł.

5) Dostawa i montaż drzwi - 3 szt. oraz okien PCV - 4 szt. W ramach modernizacji pomieszczeń Izby
Przyjęć- 18 187,69 zł., ( środki własne).
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6)

Wykonywanie usług modernizacyjnych, w ramach wymiany pionów kanalizacyjnych i wodnych,
przebudowa łazienek, wymiana armatury, zamurowanie pionów kanalizacyjnych- 56 000,00 zł.,
( środki własne).

7)

Prace remontowo-budowlane wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi budynek
ul. Szpitalna 14- 45 000,00 zł., ( środki własne).

8) Dostosowanie klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych do wymogów p-poż w bocznym skrzydle
budynku szpitala -127 708,25 zł., ( środki własne).
Spółka zrealizowała także szereg zadań dotyczących zakupu sprzętu:
- zakup zestawu kolumny laparoskopowej na Blok Operacyjny -425 150,64 zł., ( środki UE),
- zakup duplikatora CD/DVD do Pracowni RTG/TK - 30 300,00 zł., ( środki UE),
- zakup samochodu służbowego - 29 000,00 zł., ( środki własne),
- zakup prasy do odpadów komunalnych - 20 664,00 zł., ( środki własne),
- zakup analizatora parametrów krytycznych- 47 394,59 zł., ( środki UE),
- zakup wstrzykiwacza kontrastów do Pracowni RTG/TK- 80 028,00 zł., ( środki własne),
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- zakup dwóch defibrylatorów modułowych- 46 008,00 zł., ( środki UE).
- zakup kontenera sanitarnego na odpady medyczne- 62 769,44 zł., ( środki UE).
- zakup lampy operacyjnej na Blok operacyjny - 36 980,00 zł., ( środki własne),
- zakup dwóch stołów operacyjnych elektrohydraulicznych- 135 864,00 zł., ( środki własne),
- zakup ambulansu typu B/C wraz z wyposażeniem w formie leasingu finansowego – VW Crafter.
536 102,09 zł.,
- zakup 22 urządzeń sterylizujący powietrze na oddziały szpitalne i ZOL -99 000,00 zł., ( środki UE).
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W Komendzie Powiatowej w Prudniku w 2021 r. wszczętych zostało 944 postępowań
przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono 957 przestępstw kryminalnych oraz wykryto
sprawców 783 przestępstw. Wskaźnik dynamiki wszczętych dochodzeń wyniósł 98 %, natomiast
wskaźnik stwierdzonych w 2021 r., w stosunku do roku 2020 wyniósł 115 %. Na terenie Powiatu
Prudnickiego w 2021 stwierdzono spadek liczby wszczętych postępowań przy jednoczesnym wzroście
wykrywalności sprawców o 15 % w stosunku do roku 2020. Funkcjonariusze Powiatowej Policji
w Prudniku przeprowadzili ogółem 9726 interwencji, z czego 2321 interwencji na terenach wiejskich,
a 7405 na terenach miejskich. Z ogólnej liczby interwencji 1147 dotyczyło interwencji domowych,
związanych z przemocą wobec osób najbliższych. Na terenach miejskich wdrożono 87 procedury
„niebieskiej karty”, natomiast wiejskich 36. Popularnym sposobem komunikowania się z Policją jest
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2021 r. odnotowano 552 takie zagrożenia.
W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w 2021 r. przebywało łącznie 203 osoby, w tym do
wytrzeźwienia 125 osób, w związku z popełnieniem przestępstwa – 56 osób, doprowadzenia do Aresztu
Śledczego, Prokuratury lub Sądu – 19 oraz 1 osoba zatrzymana prewencyjnie i 2 osoby umieszczone w
związku z przerwą w konwoju. Poza

zgłoszonymi

przestępstwami

Funkcjonariusze

Komendy

Powiatowej Policji odnotowali 11 725 wykroczeń. Odnotowano 28 wypadków drogowych,
w których obrażeń ciała doznało 37 osób.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu prudnickiego w roku 2021 brały udział w 782
zdarzeniach, z czego 167 to pożary, 562 to miejscowe zagrożenia oraz 53 to alarmy fałszywe. W roku
2021 odnotowano 40% spadek liczby miejscowych zagrożeń w stosunku do roku poprzedniego oraz
18,9% spadek ilości pożarów. Spadek ilości miejscowych zagrożeń spowodowany był zmniejszeniem
ilości interwencji cyklicznych w związku z COVID19. Spadek ilości pożarów odnotowano głównie w
zakresie pożarów w rolnictwie i pożarów traw. Niepokojącym jest wzrost ilości pożarów w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu prudnickiego przygotowane są do
standardowych działań ratowniczo – gaśniczych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonywania
działań ratowniczych specjalistycznych zachodzi potrzeba dysponowania sił i środków z grup
specjalistycznych

spoza

powiatu

prudnickiego

poprzez

stanowisko

kierowania

szczebla

wojewódzkiego. W roku 2021 pozyskano nowy samochód ratowniczo gaśniczy do jednostki OSP
KSRG Szonów.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
Główne zadania jednostki w dalszym ciągu skoncentrowane były na działania w zakresie
przeciwdziałania szerzeniu się epidemii COVID – 19. Podejmowano wielopłaszczyznowe działania
przeciwepidemiczne, polegające na prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych, obejmowaniem
nadzorem oraz kwarantanną osób podejrzanych o kontakt z osobą zakażoną, koordynowaniu przepływu
informacji pomiędzy lekarzami oraz nadzorowaniu ognisk zakażeń.
W ubiegłym roku do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku zgłoszono
3866 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, z tego 338 osób wymagało hospitalizacji.
Zdecydowana większość tj. 3596 przypadków dotyczyła zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Na skutek
zarażenia na terenie Powiatu doszło do 101 zgonów, z czego zdecydowana większość zmarłych cierpiała
na choroby współistniejące. W ramach zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przeprowadzono
11851 dochodzeń epidemiologicznych, z tego 11711 dochodzeń dotyczyło zakażeń lub podejrzeń
zakażeń wirusem SARS- CoV-2. Największy wzrost liczby zakażeń koronawirusem odnotowano
w listopadzie oraz grudniu. Ze względu na wprowadzony szereg ograniczeń, zakazów
i nakazów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i wzrost dbałości o higienę osobistą
w 2021 r. odnotowano spadek zachorowań na inne choroby tj. grypę, choroby grypopodobne, ospę
wietrzną i płonicę. Nie odnotowano przypadków lambiozy, krztuśca i świnki. Mniejsza liczba
zachorowań na inne zakaźne choroby z wyjątkiem COVID-19 może być też efektem słabej
zgłaszalności przez lekarzy POZ, związanej ze sposobem realizacji świadczeń zdrowotnych. Pandemia
koronawirusa pokazała, jak ważne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
Poza zadaniami z zakresu przeciwdziałania epidemii w 2021 r. wykonywano pozostałe zadania
statutowe tj. nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, monitoring jakości wody do spożycia;
bieżący nadzór nad stanem sanitarno - technicznym obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
stanem sanitarnym obiektów żywnościowo - żywieniowych zakładów opieki zdrowotnej, placówek
nauczania i wychowania, obiektów turystyczno- wypoczynkowych i innych obiektów użyteczności
publicznej; warunkami zdrowotnymi środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób
zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Pod nadzorem Stacji znajdowało się 841
obiektów. W zakresie działalności kontrolno - represyjnej w 2019 r. przeprowadzono ogółem 1223
kontroli.

W dniach 15-17 czerwca 2021 r., przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, w ramach działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została przeprowadzona akcja „Bezpłatne sprawdzenie stanu
technicznego pojazdu”. Stacje kontroli pojazdów działające w powiecie prudnickim przeprowadziły
bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego pojazdów w zakresie układu kierowniczego i
hamulcowego oraz oświetlenia. W ramach akcji dokonano sprawdzenia 83 pojazdów. Inicjatywa
realizowana dzięki Radnemu Rady Powiatu Panu Antoniemu Sokołowskiemu.
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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 2021 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.
Długość dróg
Gmina Biała

[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i
gruntowej [km]

Drogi zamiejskie

98,507

77,247

21,260

Drogi miejskie

10,922

10,119

0,803

Ogółem

109,429

87,366

22,063

40,77 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Biała, w tym 38,71 % o nawierzchni
bitumicznej.
Długość dróg
Gmina Lubrza

[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i
gruntowej [km]

Drogi zamiejskie

36,632

33,085

3,547

Drogi miejskie

0,00

0,00

0,00

Ogółem

36,632

33,085

3,547

13,65 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Lubrza, w tym 14,66 % o nawierzchni
bitumicznej.
Długość dróg
Gmina Prudnik

[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i
gruntowej [km]

Drogi zamiejskie

43,254

42,322

0,932

Drogi miejskie

9,616

7,537

2,079

Ogółem

52,870

49,859

3,011

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

[km]

Długość dróg
o nawierzchni
bitumicznej [km]

Długość dróg
o nawierzchni innej
utwardzonej i
gruntowej [km]

Drogi zamiejskie

64,709

50,608

14,101

Drogi miejskie

4,771

4,771

0,00

Ogółem

69,480

55,379

14,101

25,89 % dróg Powiatu Prudnickiego biegnie przez Gminę Głogówek, w tym 24,54 % o nawierzchni
bitumicznej.
Stan nawierzchni dróg po przeprowadzonym przeglądzie dróg w roku 2021
W czasie przeprowadzania przeglądów odcinki dróg oraz nawierzchnie zostały podzielone, ze względu
na stan techniczny:
1) stan dobry – zużycie 10%,
2) stan zadowalający – zużycie 25%,
3) stan niezadowalający – zużycie 50%,
4) stan zły – zużycie 90% i więcej.
Odcinki dróg przypisywano do danej kategorii stosując zasadę:
1) zużycie 0-24% - stan dobry,
2) zużycie 25-49% - stan zadowalający,
3) zużycie 50-89% - stan niezadowalający,
4) zużycie 90-100% - stan zły.

STAN TECHNICZNY DRÓG POWIATOWYCH
- udział procento
13%

24%

63%

niezadowalający
zadowalający
dobry
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Liczba mostów w ciągach dróg powiatowych w poszczególnych gminach:
Biała – 19

Głogówek - 10

Lubrza – 9

Prudnik – 7

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

Realizacja inwestycji i zadań:
-na terenie Gminy Lubrza W roku 2021 zostało wykonane zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji
Dobroszewice - Olszynka” – zakres rzeczowy zadania określony na postawie dokumentacji technicznej.
Powiat Prudnicki otrzymał pomoc finansową od Gminy Lubrza w formie dotacji celowej w kwocie
25 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji: 25 000,00 zł.

Zlecono do opracowania dokumentację techniczną dla zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa
obiektu mostowego o JNI 01011347 w ciągu drogi powiatowej DP 1615 O relacji Trzebina –
Krzyżkowice – Granica Państwa w miejscowości Trzebina”. Termin zakończenia realizacji przedmiotu
umowy ustala się na dzień 31.05.2022r. Za prawidłowe wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 68 000,00 zł.

-na terenie Gminy Biała –
W roku 2021 została zakończona realizacja zadania p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 1208 O
Biała- Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na
odcinku 2845m”. Na realizacje tego zadania Powiat Prudnicki pozyskał zewnętrzne środki finansowe w
wysokości 50% kwoty kontraktu, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt
finansowo wspierała także Gmina Biała, która zdecydowała się partycypować w 25% wartości
inwestycji. Łączna wartość zadania wyniosła 937 825,80 zł.
Zakres prac całości zadania obejmował:
•

wykonanie ścinki pobocza wraz z jego uzupełnieniem kamieniem łamanym (tłuczniem) frakcji
0-31,5 mm i odzyskanym destruktem z frezowania,

•

wykonanie frezowania profilującego na istniejącej nawierzchni jezdni,

•

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni jezdni do odtworzenia,

•

wykonanie nowej warstwy ścieralnej asfaltobetonowej, grysowej, średnioziarnistej AC11S o gr.
5 cm na powierzchni jezdni do odtworzenia,

•

wymiana oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacją projektową.
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Zostało także zakończone zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 O relacji Łącznik –
Ogiernicze w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”. Na
realizację zadania Powiat Prudnicki otrzymał pomoc finansową od Gminy Biała w wysokości 20 000,00
zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 59 400,00 zł.

-na terenie Gminy Prudnik W roku 2021 została zakończona realizacja zadania p.n: „Kompleksowa rozbudowa przejścia dla
pieszych wraz z przejazdem dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w Prudniku”. W celu realizacji tego
przedsięwzięcia Powiat Prudnicki pozyskał zewnętrzne środki w wysokości 96 000,00 zł pochodzące
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla pieszych, 24 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość
zadania wyniosła 124 230,00 zł.
Zakres prac całości zadania obejmował:
•

wykonanie oznakowania pionowego;

•

wykonanie dodatkowego oświetlenia;

•

montaż słupków świetlnych „safepass”;

•

wykonanie „inteligentnej” sygnalizacji świetlnej (włączanie czerwonego światła zależnie od
prędkości pojazdu).
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Została również zakończona realizacja powiązanego zadania p.n: „Kompleksowa rozbudowa
przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku”. W celu
realizacji tego przedsięwzięcia Powiat Prudnicki pozyskał zewnętrzne środki w wysokości 118 080 zł
pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, 29 520,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Całość inwestycji wyniosła 178 350,00 zł.
Zakres prac całości zadania obejmował:
•

wykonanie wyniesienia skrzyżowania z nawierzchni asfaltowej;

•

wykonanie regulacji osadzenia: włazów studni kanalizacyjnych i technicznych, zasuw wodnych
itp.;

•

regulacja krawężników i rozbudowa przykanalików wraz z wpustami ulicznymi;

76

•

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

•

wykonanie dodatkowego oświetlenia;

•

montaż słupków świetlnych „safepass” wraz z montażem punktowego oświetlenia tzw. „kocich
oczek”.

Zlecono

do

opracowania

dokumentację

techniczną

dla

zadania

p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na terenie gminy
Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057m”. Opracowanie dokumentacji nastąpi w okresie
11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za prawidłowe wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 285 975,00 zł.

Pozostałe zadania realizowane na terenie Powiatu Prudnickiego
Lp.

Nazwa zadania
Remont cząstkowy dróg
powiatowych:

1.

Gmina Prudnik: 49 640,87 zł
Gmina Biała: 86 989,50 zł
Gmina Lubrza: 32 944,10 zł

Wykonawca

Wartość/koszt
robót [zł]

Zakład Usług
Budowlanych Drogowych
i Projektowych - Ryszard
Kędzior;

224 721,00

Zakład Usług
Budowlanych Drogowych
i Projektowych - Ryszard
Kędzior;

40 836,00

Uwagi

Gmina Głogówek: 55 146,53 zł
2.

Remont cząstkowy DP 1837 O
relacji Dobra – Rzepcze

Adrian Kołek Pogórze

3.

„Koszenie traw wraz z
czyszczeniem rowów oraz
poboczy DP 1206 O relacji Biała
– Sowin wraz z utylizacją gałęzi
na odcinku 2500 m”

4.

Odnowienie oznakowania
poziomego na drogach
powiatowych będących w
zarządzie Powiatu Prudnickiego

DRO-MAR Mariusz
Ilnicki i Syn

5.

Koszenie traw na poboczach
dróg powiatowych Powiatu
Prudnickiego w 2021 r.

6.

Remont cząstkowy PATCHER

Pogórze173,

Adrian Kołek
Pogórze
P.P.H.U.Piomar Marzena
Kalka

19 440,00

23 985,00

23 837,97
69 814,80
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7.

Koszenie traw i chwastów na
poboczach dróg powiatowych
Powiatu Prudnickiego w 2021 r.

8.

Wykonanie okresowej kontroli
obiektów budowlanych Powiatu
Prudnickiego w zarządzie
Powiatu Prudnickiego w
zakresie budynków

9.

Wykonanie okresowej kontroli
obiektów budowlanych Powiatu
Prudnickiego w zarządzie
Powiatu Prudnickiego w
zakresie kominów

Mistrz Kominiarski
Paweł Michalec,

Przegląd okresowy podstawowy
– roczny dróg powiatowych na
terenie Powiatu Prudnickiego
Wykonanie przeglądów
inżynierskich t.j. mosty i
przepustów o świetle poziomym
>150cm usytuowanych w ciągu
dróg powiatowych na terenie
powiatu prudnickiego

Usługi Inżynieryjne –
Kornel Suski,

10.

11.

Adrian Kołek
Pogórze
MT PROJEKT Biuro
Projektowo – Usługowe
Tomasz Rojek

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe –
Roman Kaczmarek

12.

Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych Powiatu
Prudnickiego w 2021 r.

Firma „HOUT” – Jan
Salamon; Rudziczka

13.

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

Przedsiębiorstwo
AGROKOMPLEX Jacek
Skubała,

14.

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

Zakład Usług
Komunalnych
Jednoosobowa Spółka
Gminy z o.o.

15.

Koszenie poboczy na terenach
zabudowanych przy drogach
powiatowych

Brygada drogowa WI

16.

Wycinka zakrzaczeń przy drodze
powiatowej nr 1617 O, 1206 O,
1202 O, 1837 O, 1611 O, 1612
O, 1253 O, 1258 O, 1526 O,
1209 O, 1613 O, 1251 O.

17.

Czyszczenie wpustów ulicznych
i wodościeków przy drogach
powiatowych

26 605,16

5 904,00

5 233,65

11 992,50

11 894,10

557 625,17

3 832,62

5 000,00

Brygada drogowa WI

Brygada drogowa WI

Wykonywane
na bieżąco
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18.

Uzupełnienie frezowiną poboczy
dróg powiatowych

19.

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

Brygada drogowa WI

20.

Remont cząstkowy nawierzchni
dróg powiatowych zakupioną
masą bitumiczną na zimno

Brygada drogowa WI

21.

Wymiana oznakowania
pionowego na drogach
powiatowych

Brygada drogowa WI

22.

Usuwanie wiatrołomów i gałęzi
w pasie dróg powiatowych

Brygada drogowa WI

23.

Podkrzesanie drzew Głogówek
ul. 3 Maja i Wiejska oraz w
Prudniku ul. Prężyńska i
Dąbrowskiego

Brygada drogowa WI

24.

Wykonywanie przekopów w
celu odprowadzenia wód
z nawierzchni dróg powiatowych

Brygada drogowa WI

25.

Bieżące opróżnianie koszy na
śmieci w miejscowości Prudnik i
Biała

Brygada drogowa WI

26.

Pozimowe zamiatanie
chodników przy drogach
powiatowych miejskich

Brygada drogowa WI

27.

Usuwanie skutków zamulenia
nawierzchni dróg powiatowych
po gwałtownych opadach:
Mieszkowice, Dzierżysławice,
Racławice Śląskie, Olszynka,
Prudnik

Brygada drogowa WI

28.

Konserwacja rowów i ścinka
poboczy DP 1617 O na odcinku
80 mb w Moszczance

Brygada drogowa WI

29.

Montaż luster drogowych

Brygada drogowa WI

30.

Naprawa nawierzchni ciągów
pieszo – rowerowych ul. 3 Maja
w Głogówku

Brygada drogowa WI

Wykonywane
na bieżąco

Brygada drogowa WI

Wykonywane
na bieżąco

2 619,90 zł

Materiał
Powiatu

Wykonywane
na bieżąco

Wykonywane
na bieżąco
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31.

32.

Zakupiono samochód na potrzeby
Brygady Remontowej Starostwa
Powiatowego

MEHCANIKA
POJAZDOWA
Blacharstwo
Lakiernictwo
Konserwacja

Zakupiono samochód na potrzeby
Brygady Drogowej Starostwa
Powiatowego

MEHCANIKA
POJAZDOWA
Blacharstwo
Lakiernictwo
Konserwacja

34 200,00

Volkswagen
T5 Doka
OPR 20H2

42 000,00

Daimler
Chrysler
OPR 40H4

Powiat Prudnicki przystąpił do partnerstwa w celu realizacji „Programu Uzupełnieni Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.” inwestycja dotyczy odbudowy linii
Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie. Partnerzy ponieśli koszty na stworzenie studium
planistyczno-prognostyczne dotyczące odbudowy linii kolejowych, które było niezbędne do złożenia
projektu, wkład Powiatu to 19.986,20 zł. Przystąpiono do projektu pod warunkiem zabezpieczenia
wkładu na realizację inwestycji z innych źródeł niż budżet powiatu.

POLSKI ŁAD
W połowie 2021 roku uruchomiono Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez BGK. W celu wykorzystania szansy na pozyskanie środków i realizację
inwestycji Powiat Prudnicki przystąpił do trzech naborów wniosków.
Nabór I- złożono 3 wnioski:
1) Modernizacja zdegradowanych dróg powiatowych - wnioskowana kwota dofinansowania
172.643.500,00zł, wartość inwestycji 181.730.000,00zł, wkład własny 9.086.500,00zł.,
2) Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prudniku wnioskowana kwota
4.250.000,00 zł., wartość projektu 5.000.000,00, wkład 750.000,00zł,
3) Modernizacja kluczowych dróg powiatowych: części dróg relacji:
- 1209 O Mochów- Racławice Śląskie,
- 1617 O Łąka- Starowice,
- 1232 O Chrzelice- Łącznik,
-1274 O Łącznik- Radostyni a-DP 1268,
-1614 O Prudnik- Biała.
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Projekt wybrany do dofinansowania, wartość projektu 15.800.000,00 PLN, dofinansowanie
15.010.000,00 PLN, środki własne 790.000zł.
Nabór II – możliwość złożenia 2 wniosków - oczekują na ocenę:
1) Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku - wartość inwestycji
6.000.000,00zł, wkład własny 600.000,00zł., wnioskowana kwota środków 5.400.000,00zł.
2) Termomodernizacja Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku-wartość inwestycji
7.700.000,00zł, wkład własny 770.000,00zł, wnioskowana kwota środków 6.930.000,00zł.
3) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (etap II)- wartość inwestycji
5.650.000,00zł.,wkład własny 850.000,00zł, wnioskowana kwota środków 4.800.000,00zł.
Nabór III- Polski Ład - wnioski złożone oczekują na ocenę:
1) Przebudowa i adaptacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku,
wartość inwestycji 7.999.000,00zł , wkład własny 159.980,00zł, wnioskowana wartość środków
7.839.020,00zł.
2) Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, wartość inwestycji
2.000.000,00zł., wkład własny 40.000,00zł, wnioskowana wartość środków 1.960.000,00zł
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STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
Zarząd Powiatu w Prudniku w minionym roku realizował plany, programy oraz strategie za
pośrednictwem wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych w taki sposób, by w jak największym
jak to możliwe zakresie minimalizować skutki ograniczeń związanych z pandemią. Realizowano wiele
zadań, jak przede wszystkim inwestycje w ochronie zdrowia poprzez wydatki na doposażenie
w nowoczesny sprzęt medyczny oraz inwestycje w oświatę. Trudności związane z pandemią na
szczęście nie zakłóciły realizacji zadań realizowanych przez Wydziały. Urząd przez cały 2021r. był
otwarty dla obywateli, a obsługa petentów odbywała się na bieżąco. Powiat zgodnie z ustawą
o samorządzie powiatowym swoje zadania i obowiązki wykonuje przy pomocy Starostwa Powiatowego,
którego siedziba znajduje się na ul. Kościuszki 76 ( udało się przenieść do siedziby głównej Wydział
Geodezji, Kartografii i Katastru , co niewątpliwie wpłynie na kompleksową obsługę petentów.)
Średnie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2021 roku wyniosło 91,73 osób (88,51 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 Inwestycji,
7) Wydział Drogownictwa,
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
9) Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
10) Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
11) Referat Zamówień Publicznych,
12) Stanowisko ds. kadr,
13) Audytor wewnętrzny,
14) Kontroler wewnętrzny ,
15) Służba bhp,
16) Zespół radców prawnych ,
17) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
18) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
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19) Archiwista zakładowy,
20) Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego,
21) koordynator ds. inwestycji.
W ramach złożonych wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej utworzono dwa stanowiska pracy:
1)robotnik gospodarczy w Wydziale Inżynierii (obecnie Drogownictwa)- koszt utworzenia stanowiska
pracy 71 720,00 zł, wysokość pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 71 000,00 zł.

W ramach otrzymanej refundacji zakupiono zamiatarkę

chodnikowo-uliczną oraz zagęszczarkę;
2) pomoc administracyjna w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru-koszt utworzenia stanowiska
pracy 72 422,64 zł, wysokość pomocy finansowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 72 422,64 zł. W ramach otrzymanej refundacji zakupiono m.in. zestaw regałów
metalowych (przesuwnych, archiwalnych), zestaw mebli biurowych, laptop z oprogramowaniem
i torbą, krzesło biurowe, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe.
ORGANIZACJA PRACY
Jednym z kluczowych wydziałów jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania
Kryzysowego, który swoim zakresem pracy obejmuje wiele dziedzin związanych głównie
z działalnością i funkcjonowaniem oraz organizacją Urzędu. Zadaniem wydziału jest obsługa
organizacyjna i kancelaryjna starostwa, prowadzenie Biura Rady i Zarządu, obsługa sekretariatu.
Przyjęcia i wysyłka korespondencji opiera się na systemie kancelaryjnym mieszanym polegającym na
przyjmowaniu pism pocztą tradycyjną i elektroniczną oraz przesyłanie ich również drogą elektroniczną
do poszczególnych wydziałów wraz z jednoczesnym przekazywaniem wersji papierowej tych pism.
W roku 2021 przyjęto pocztą oraz elektronicznie 21.116 pism, wysłano 9016 pism formie tradycyjnej
oraz 1407 pism elektronicznie. Jednym z zadań Wydziału jest obsługa skarg, wniosków i petycji, które
w 2021r. przedstawiały się następująco: wniesiono 32 skargi, w tym 8 skarg zostało przekazanych do
innych organów, celem rozpatrzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości rzeczowej, 2 skargi
zostały pozostawione bez rozpatrzenia z powodu braku danych identyfikacyjnych skarżącego, 1 skarga
została uznana za zasadną, 1 za częściowo zasadną. Pozostałe tj. 20 skarg uznane zostało za bezzasadne.
W 2021 r. wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony negatywnie. Wniesiono 2 petycje, z czego
1 Rada Powiatu w Prudniku przekazała do rozpatrzenia innym organom zgodnie z przepisami
dotyczącymi właściwości rzeczowej, a 1 Zarząd Powiatu w Prudniku rozpatrzył pozytywnie. Wniosków
o udostępnienie informacji publicznej wniesiono 61, z tego informacja została udzielona w 56
przypadkach, a w zakresie 5 wniosków Organ poinformował wnioskodawców o braku żądanych
danych.
Pracownicy Wydziału nadzorują realizację zadań Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, z której skorzystało
669 osób, udzielono 678 porad. Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna:
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• prawo cywilne – 362,
• prawo rodzinne – 127,
• prawo pracy – 51,
• prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 50,
• prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego – 39,
• prawo karne – 35,
• prawo podatkowe - 4,
• prawo z zakresu działalności gospodarczej - 1,
• inne – 9.
ADMINISTRACJA BUDOWLANA
Pracownicy wydziału obsłużyli :
- 653 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę - wydano 630 decyzji (wnioski złożone
końcem roku zostają zakończone decyzjami w roku następnym),
- 383 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- 509 wniosków o wydanie dziennika budowy,
- 178 wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
- 49 wniosków o wydanie zaświadczeń o ostateczności decyzji,
- 73 wnioski o wydanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę,
- 2 wnioski o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
Uwzględniając przedstawione dane, ilość aktów administracyjnych wydawanych w Wydziale
tj. decyzji, postanowień i zaświadczeń, wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. W 2021 r. wydano
o 122 decyzje pozwoleń na budowę więcej niż w roku poprzednim. Warte podkreślenia jest to, że
w 2021 r. wydano 94 pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych (wzrost w
stosunku do lat ubiegłych) co pokazuje, że teren powiatu prudnickiego jest atrakcyjny pod względem
zamieszkania nie tylko dla tutejszych mieszkańców, ale również inwestorów przyjezdnych
z okolicznych powiatów i województw.
KOMUNIKACJA I TRANSPORT
W minionym roku wydano 2 456 decyzji administracyjnych z zakresu: uprawnień do kierowania
pojazdami, wymiany praw jazdy, wtórników dokumentów, praw jazdy tzw. zawodowych, przekroczenia
prędkości w terenie zabudowanym, braku dostarczenia badania lekarskiego, psychologicznego lub
kursu reedukacyjnego, przekroczenie 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu
drogowego. 23 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi
wartości pieniężne. W ramach - zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami oraz
rejestracji pojazdów Wydział:

84

- zarejestrował 5 970 pojazdów (w tym 1 372 stanowiły pojazdy sprowadzone z zagranicy),
- wydał 12 255 decyzji administracyjnych z zakresu min.: rejestracji pojazdu, czasowego wycofania
pojazdu z ruchu oraz wyrejestrowania z powodu demontażu pojazdu,
- przyjął 4 385 zawiadomień o zbyciu oraz nabyciu pojazdu,
- wydał 5 zezwoleń oraz 10 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- wydał 1 zezwolenie oraz 2 wypisy na przewozy regularne specjalne,
- wydał 3 zaświadczenia oraz 3 wypisy na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydał 4 zmiany do zaświadczeń na przewozy drogowe oraz 15 wypisów,
- wydał 11 zaświadczeń o spełnieniu wymogu posiadania zdolności finansowej,
- wydał 1 licencję oraz 1 wypis do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- wydał 22 postanowienia o uzgodnieniu planowanego przebiegu linii komunikacyjnych
Reasumując Wydział Komunikacji i Transportu wydał w 2021 r. łącznie 14 711 decyzji
administracyjnych w imieniu Starosty Prudnickiego. Złożono jedno odwołanie od decyzji
z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w
mocy w/w decyzję Starosty Prudnickiego.

ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU
Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 145/497/2021 z dnia 3 marca 2021 r. ogłosił otwarty
konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu
Prudnickiego w roku 2021. Przyznano dotacje:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Kwota dotacji

1.

Ludowy Klub
Sportowy „Rolnik”
Biedrzychowice
Ludowy Klub
Sportowy „Zarzewie”
w Prudniku
Klub Sportowy
„Pogoń” Prudnik

„Ekstraliga w piłce nożnej kobiet dla
piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice”

22 000,00 zł

„Rozwój karate na terenie powiatu
prudnickiego”

7.500,00 zł

„Rozwój sportu w dyscyplinie
koszykówka mężczyzn na terenie
Powiatu Prudnickiego w 2021r.”

23.000,00 zł

MKS Pogoń Prudnik

„Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie
Powiatu Prudnickiego w 221 roku”

7.500,00 zł

2.
3.

4.

Razem

60.000,00 zł
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Obecnie w Powiecie Prudnickim funkcjonują dwa systemy stypendialne, mające na celu wspieranie
zdolnej, utalentowanej młodzieży:
1) Stypendia Starosty Prudnickiego dla uzdolnionej młodzieży, uczącej się w szkołach
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki – wprowadzone
uchwałą Nr XIX/158/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 czerwca 2008 roku. Celem
stypendiów jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych osiągających wybitne wyniki w nauce,
sportowe lub artystyczne. W 2021 r. stypendium Starosty Prudnickiego otrzymało 135 uczniów
na ogólną kwotę 43.900,00 zł;
2) Stypendia

sportowe

wprowadzone

uchwałą

Nr

LVI/385/2018

Rady

Powiatu

w Prudniki z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w działalności sportowej. W 2021 r. na stypendia oraz nagrody sportowe została wydatkowana
kwota 14 400,00 zł. dla 14 osób.
W ramach realizacji polsko-czeskiego projektu „Stanisław Szozda łączy narody” powstał kolejny
odcinek ciągu pieszo-rowerowego w centrum Prudnika, wzdłuż ulicy Gimnazjalnej. Ścieżka
przyczyniła się do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępności walorów
turystycznych pogranicza. Na zakończenie projektu zorganizowana została zabawa integracyjna dla
mieszkańców Ziemi Prudnickiej w formie gry ulicznej, której motywem była postać wybitnego
Prudniczanina, kolarza Stanisława Szozdy. Uczestnicy gry mogli odkryć nieznane fakty z życia
prywatnego i kariery mistrza oraz miejsca z nim bezpośrednio związane. Całkowite wydatki w kwocie
29 880,70 EUR, wkład własny 2 988,07 EUR, EFRR 25 398,59 EUR, Budżet Państwa w kwocie
1 494,04 EUR.
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W ramach realizacji polsko-czeskiego projektu „Śladami Legend Sportu” powstał monument
upamiętniający wybitnego polskiego kolarza, multimedalisty Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata
oraz dwukrotnego srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich – Prudniczanina – Stanisława Szozdę.
Pomnik stanął przy jednej z powiatowych ścieżek rowerowych w Prudniku, przy skrzyżowaniu
ul. Kościuszki oraz Gimnazjalnej. Finałem projektu było zorganizowanie rajdu rowerowego po
ścieżkach na pograniczu polsko-czeskim połączonego z piknikiem rodzinnym i odsłonięciem pomnika.
Całkowite wydatki 32 592,25 EUR, wkład własny 3 259,23 EUR, EFRR w kwocie 27 703,41 EUR,
Budżet Państwa 1 629,61 EUR.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 135/270/2021 z dnia 5 stycznia 2021 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 9 wniosków. Jedna 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 8 ofert. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymały
następujące organizacje pozarządowe:
- w zadaniu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Wysokość
przyznanego
dofinansowania
1.
Ochotnicza Straż
„Quizollo – uczy, bawi,
3. 000,00 zł
Pożarna w
integruje”
Chrzelicach
2.
Stowarzyszenie
„Jarmark Bożonarodzeniowy
3. 500,00 zł
Odnowy Wsi
w Łączniku 2020 Idą Święta”
Łącznik

Wartość
rozliczonej
dotacji
3. 000,00 zł
Beneficjent
zrezygnował z
realizacji
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3..

Bialska Orkiestra
Dęta

„Fabryka muzykantów”

7. 500,00 zł

- w zadaniu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Wysokość
przyznanego
dofinansowania
1.
Ludowy
„Organizacja zajęć
4 .000,00 zł
Uczniowski Klub sportowych dla dzieci i
Sportowy RB
młodzieży oraz udział w
Głogówek
rozgrywkach i turniejach”
2.
Ludowy Klub
„Rozwój piłki nożnej kobiet
19. 500,00 zł
Sportowy „Rolnik i dziewcząt poprzez szkolenie
Biedrzychowice” i udział w rozgrywkach”
- w zadaniu: Turystyka i krajoznawstwo
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
1.
2.

Ludowy Klub
Sportowy „Rolnik
Biedrzychowice”
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Chrzelicach

„”Organizacja wycieczki
krajoznawczej – poznajemy
Ziemię Kłodzką”
„Poznaj swój kraj – zabytki
górnego Śląska”

zadania,
odstępując od
zawartej umowy
z uwagi na
sytuację
epidemiologiczną
panującą na
terytorium RP.
7. 500,00 zł

Wartość
rozliczonej
dotacji
4. 000,00 zł

19. 500,00 zł

Wysokość
przyznanego
dofinansowania
2 .500,00 zł

Wartość
rozliczonej
dotacji
2. 500,00 zł

1. 500,00 zł

1. 500,00 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

1.

Opolski Oddział
Polskiego
Czerwonego
Krzyża

„Promujemy Honorowe
Krwiodawstwo w Powiecie
Prudnickim”

Wysokość
przyznanego
dofinansowania
1. 600,00 zł

Wartość
rozliczonej
dotacji
1.512,45 zł
Niewykorzystana
kwota dotacji
została zwrócona
przez
Beneficjenta

Ponadto Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 162/550/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. ogłosił
kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 5 wniosków.
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Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone
oferty. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy RB
Głogówek

2.

Ludowy Klub
Sportowy „Rolnik
Biedrzychowice”
Uczniowski Klub
Sportowy
„Akademia Piłki
Nożnej Głogówek”
Ludowy Klub
Sportowy
„Racławia”
Racławice Śląskie

„Bezpieczne zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i
młodzieży zamieszkałej na
terenie Powiatu Prudnickiego
poprzez prowadzenie zajęć
sportowo – rekreacyjnych”
„11 Listopada- Niepodległa –
Turniej o puchar Starosty
Radosława Roszkowskiego”
„W piłkę gramy – aktywnie czas
spędzamy”

3.

4.

2.

Uczniowski Klub
Sportowy „ORLIK
Prudnik””

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Wartość
rozliczonej
dotacji

3. 400,00 zł

3.400,00 zł

2. 350,00 zł

2. 350,00 zł

„Festyn integracyjny z okazji 75lecia LKS Racławia i 75-lecia
LZS w Polsce pod patronatem
Marszałka Województwa
Andrzeja Buły i Starosty
Prudnickiego Radosława
Roszkowskiego”

4. 900,00 zł

4.9 00,00 zł

„Organizacja turnieju piłki
nożnej”

2. 750,0 zł

2. 7500,00 zł

3. 000,00 zł

3.000,00 zł

Współpraca Powiatu Prudnickiego z organizacjami się w 2021 roku odbywała się w następujących
formach:
1) współpracy w zakresie organizacji i uczestnictwa członków organizacji pozarządowych
w szkoleniach, konferencjach, turniejach i imprezach,
2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
3) doradzaniu i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych z innych źródeł,
4) pomocy merytorycznej,
5) obejmowaniu patronatem Starosty Prudnickiego wydarzeń posiadających szczególną rangę
i adresowanych do mieszkańców Powiatu Prudnickiego przewidzianych do realizacji przez
organizacje pozarządowe w zakresie zadań publicznych określonych w uchwale,
6) nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu.
Wspólnie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko (MAS Šternbersko – Partner Wiodący) oraz
Mikroregionem Šternbersko realizowany był projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu
- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”. Stworzono nowe sieci współpracy między gminami i
stowarzyszeniami, ułatwiające wymianę informacji i doświadczeń. Członkowie poszczególnych
organizacji uczestniczyli w spotkaniach tematycznych, odwiedzili podobne organizacje w sąsiednim
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kraju, rozwiązywali wspólne problemy. 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.

Kolejną realizowaną inicjatywą jest projekt „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál –
Prudnik” realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Město Bruntál oraz Gminą Prudnik,
który wzmacnia intensywności współpracy w regionie przygranicznym pomiędzy Powiatem
Prudnickim, Miastem Bruntál i Gminą Prudnik. Samorząd Powiatu Prudnickiego zakupił sprzęt
wideokonferencyjny, zapewniający wysokiej jakości obraz, czysty dźwięk, prostą obsługę
i kompatybilne połączenie z innymi urządzeniami, aplikacjami do wideokonferencji i negocjacji.
Partnerzy zorganizują polsko-czeskie warsztaty online podczas których wymienią się wiedzą
i doświadczeniami oraz omówią dalsze możliwości współpracy. Wartość zadania to 107.144,30 euro
(dofinansowanie 91.072,64 euro), dla Powiatu Prudnickiego przypada 26.407,16 euro (dofinansowanie
22.446,08 euro).
Samorząd Powiatu Prudnickiego organizował lub współorganizował w 2021 roku następujące
imprezy promujące aktywny styl życia oraz wydarzenia kulturalne integrujące społeczność lokalną:
1) Współorganizacja w dniu 11.07.2021 r. jubileuszowego, X Biegu Prudnickiego;
2) Organizacja w dniu 30.07.2021 r. Gry terenowej „Stanisław Szozda, narodziny legendy”;
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3) Współorganizacja w dniu 6-7.08.2021 r. przedsięwzięcia muzycznego -„Prudnik Jazz
Festival”;
4) Organizacja w dniu 28.08.2021 r. Powiatowego Rajdu Rowerowego - „Śladami Legend
Prudnickiego Kolarstwa”;
5) Współorganizacja w dniu 28.08.2021 r. Oratorium pt. „Najważniejsza jest miłość”,
Upamiętniającego postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
6) Współorganizacja w dniu 3-4.09.2021 r. „Krnov Coffee Festival”;
7) Współorganizacja w dniu 09.10.2021 r. Półmaratonu górskiego „Prudnicki Bieg
Prymasowski”;
8) Współorganizacja w dniu 22.10.2021 r. konkursu recytatorskiego Josepha von Eichendorffa;
9) Współorganizacja wydarzenia pt. ,,700 lecie Moszczanki - od przeszłości
do teraźniejszości”;
10) Objęcie patronatem honorowym organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury
konkursów recytatorskich oraz przeglądów piosenki;
11) Ufundowanie Pucharów na Dożynki w Moszczance oraz w miejscowości Wierzbiec;
12) Wsparcie

organizacji

zadania

publicznego

pn.

,,Fabryka

Muzykantów”

wraz ze Stowarzyszeniem Bialska Orkiestra Dęta;
13) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Quizollo – uczy, bawi, integruje”
wraz z jednostką - Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach;
14) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez
szkolenie i udział w rozgrywkach’’ wraz z Ludowym Klubem Sportowym Rolnik
Biedrzychowice;
15) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejach” wraz z Ludowym Uczniowskim Klubem
Sportowy RB Głogówek;
16) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,11 listopada – Niepodległa – Turniej
o puchar Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego” wraz z Ludowym Klubem
Sportowym Rolnik Biedrzychowice;
17) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Prudnickiego poprzez prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych” wraz z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym RB Głogówek;
18) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,W piłkę nożną gramy – aktywnie czas
spędzamy” wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym ,,Akademia Piłki Nożnej Głogówek”;
19) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Festyn integracyjny z okazji 75 LKS Racławia
i 75 lecie LZS w Polsce pod Patronatem Marszałka Województwa Andrzeja Buły i Starosty
Prudnickiego Radosława Roszkowskiego” wraz z Ludowym Klubem Sportowy Racławia
Racławice Śląskie;
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20) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Organizacja turnieju piłki nożnej”
wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym ,,Orlik Prudnik”;
21) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Organizacja wycieczki krajoznawczej
,,Poznajemy Ziemię Kłodzką” wraz z Ludowym Klubem Sportowym Rolnik Biedrzychowice;
22) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Poznaj swój kraj – zabytki Górnego Śląska”
wraz z jednostką – Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach;
23) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Promujemy Honorowe Krwiodawstwo w
Powiecie Prudnickim” wraz z Opolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego
Krzyża;
24) Wsparcie

organizacji

zadania

publicznego

pn.

,,Konsultacja

szkoleniowa”

wraz z Ludowym Klubem Sportowym Rolnik Biedrzychowice;
25) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Powiatu
Prudnickiego w 2021 r.” wraz z Miejskim Klubem Sportowym Pogoń Prudnik;
26) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Ekstraliga w piłce nożnej Kobiet
dla piłkarek LKS Rolnik Biedrzychowice” wraz z Ludowym Klubem Sportowym Rolnik
Biedrzychowice;
27) Wsparcie

organizacji

zadania

publicznego

pn.

,,Rozwój

karate

na

terenie

Powiatu Prudnickiego” wraz z Ludowym Klubem Sportowym ,,Zarzewie” w Prudniku;
28) Wsparcie organizacji zadania publicznego pn. ,,Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka
mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.” wraz z Klubem Sportowym ,,Pogoń”
Prudnik;
29) Organizacja w dniu 21.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w szachach drużynowych
(Igrzyska Dzieci i młodzieży);
30) Organizacja w dniu 03.11.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Halowej Piłce Nożnej
Dziewcząt (Igrzyska Dzieci);
31) Organizacja w dniu 04.11.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Halowej Piłce Nożnej
Chłopców (Igrzyska Dzieci);
32) Organizacja w dniu 19.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Halowej Piłce Nożnej
Dziewcząt (Igrzyska Młodzieży Szkolnej);
33) Organizacja w dniu 26.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Halowej Piłce Nożnej
Chłopców (Igrzyska Młodzieży Szkolnej);
34) Organizacja w dniu 21.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w szachach
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej);
35) Organizacja w dniu 27.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Piłce Nożnej Dziewcząt
(Licealiada);
36) Organizacja w dniu 26.10.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Piłce Nożnej Chłopców
(Licealiada);
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37) Organizacja w dniu 25.11.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Tenisie stołowym
Indywidualnym Chłopców i Dziewcząt (Licealiada);
38) Organizacja w dniu 03.12.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Siatkówce Chłopców
(Licealiada);
39) Organizacja w dniu 14.12.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Koszykówce Chłopców
(Licealiada);
40) Organizacja w dniu 16.12.2021 r. Mistrzostw Powiatu Prudnickiego w Koszykówce Dziewcząt
(Licealiada);
41) Współorganizacja w dniu 01.05.2021 r. Zawodów łuczniczych pod nazwą „XIV Puchar Gór
Opawskich w Łucznictwie”;
42) Współorganizacja w dniu 23.09.2021 r. Turnieju Piłki nożnej Dzieci i Młodzieży „PRUDNIK
CUP 2021”;
43) Współorganizacja w dniu 26.09.2021 r. Zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Prudnickiego;
44) Organizacja w dniu 17.11.2021 r. Wojewódzkich Półfinałów zmagań Szkolny Związek
Sportowy

"Opolskie"

w

piłce

nożnej

dziewcząt

w

ramach

"Igrzysk

Dzieci"

(roczniki 2009 i młodsi);
45) Organizacja w dniu 16.11.2021 r. Wojewódzkich Półfinałów zmagań Szkolny Związek
Sportowy

"Opolskie"

w

piłce

nożnej

chłopców

w

ramach

"Igrzysk

Dzieci"

(roczniki 2009 i młodsi);
46) Organizacja w dniu 05.11.2021 r. Wojewódzkich Półfinałów zmagań Szkolny Związek
Sportowy

"Opolskie"

w

piłce

nożnej

chłopców

z

roczników

2007/08,

czyli "Igrzysk Młodzieży Szkolnej";
47) Organizacja w dniu 04.11.2021 r. Wojewódzkich Półfinałów zmagań Szkolny Związek
Sportowy

"Opolskie"

w

piłce

nożnej

chłopców

z

roczników

2007/08,

czyli "Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił w sumie 232 porad i informacji w zakresie
ochrony interesów konsumentów. Z czego 181 porad osobistych i telefonicznych oraz 51 porad
pisemnych:
- porady osobiste i telefoniczne należące do sektora sprzedaży to 133 sprawy,
- porady osobiste i telefoniczne należące do sektora usług to 48 spraw.
Odbyły się trzy spotkania edukacyjne:
- 23 kwietnia 2021 r. przeprowadzenie „Lekcji z ekspertem” dla członków Ambasady Ekonomii w ZSO
nr 1 w Prudniku w ramach realizacji zadań konkursu „Złote Szkoły NBP”,
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- 13 października 2021 r. spotkanie z uczniami klasy II a ZSP nr 2 w Prudniku pt. „Choć, opowiem Ci
bajeczkę, Twoje prawa konsumenckie”
- 13 października 2021 r. spotkanie z uczniami klasy II c ZSP nr 2 w Prudniku pt. „Choć, opowiem Ci
bajeczkę, Twoje prawa konsumenckie”
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Powiat Prudnicki w sierpniu 2021 r. przystąpił do projektu „Akcelerator Dostępności JST
Makroregionu

Południowo

–

Zachodniego”

realizowanego

przez

Fundację

Wspierania

Zrównoważonego Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie założeń i
obowiązków ustawowych nakładanych na JST przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym opracowanie rozwiązań ułatwiających
zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami.
W Starostwie Powiatowym w Prudniku w celu poprawy dostępności świadczonych usług dla osób ze
szczególnymi potrzebami podjęto następujące działania:
1) w zakresie zwiększenia dostępu do świadczonych usług:
• przeszkolono pracowników w zakresie obsługi interesantów z niepełnosprawnościami,
• wprowadzono procedury i oznakowanie możliwości wejścia do budynku z psem asystującym
i psem przewodnikiem,
• zapewniono możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM,
• udostępniono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku informacje o
zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny
maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informację w tekście łatwym
do czytania,
• zakupiono przenośną pętlę indukcyjną do Biura Obsługi Klienta oraz lupy optyczne do
stanowisk obsługi;
2)

w zakresie likwidacji barier architektonicznych:
• Rozpoczęto

prace

dostosowawcze

Punkt

Obsługi

Klienta

do

potrzeb

osób

z

niepełnosprawnością ruchu,
• zakupiono kątniki oraz taśmy do oznakowania kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i
ostatniego stopnia schodów oraz powierzchni szklanych.
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Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego za 2021r.

Uchwały Rady Powiatu w Prudniku
NUMER
UCHWAŁY
XXXVII/293/2021

DATA
UCHWAŁY
14.01.2021 r.

TYTUŁ UCHWAŁY

SPOSÓB WYKONANIA

W spawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.

XXXVII/294/2021

14.01.2021 r.

W sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Prudnickiego.

XXXIII/295/2021

29.01.2021 r.

W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.

Przekazano do Wydziału
Finansowo-Budżetowego,
podległych jednostek
i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.

XXXVIII/296/2021 29.01.2021 r.

W sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Prudnickiego.

XXXVIII/297/2021 29.01.2021 r.

W sprawie wyrażenie zgody na
zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej
182,64 m2 mieszczących się na
pierwszym piętrze 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 Afortest Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą
w Łące Prudnickiej ul. Nad Złotym
Potokiem 70.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Wielka
Księga Opozycji na pograniczu –
Tom IV” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej
INTERREG -V-A.

XXXVIII/298/2021 29.01.2021 r.

Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Uchwała nie została
podjęta, druk nr 297 został
wycofany.

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
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XXXIX /299/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/300/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/301/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/302/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/303/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/304/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/305/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/306/2021

26.02.2021 r.

XXXIX/307/2021

26.02.2021 r.

XL/308/2021

26.03.2021 r.

XL/309/2021

26.03.2021 r.

W sprawie wyrażenie zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pod nazwą
„Telemost do komunikacji
współpracy Bruntal – Prudnik
w ramach PWT INTERREG V – A.
W sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym obejmującym
powiatowe linie komunikacyjne w
Powiecie Prudnickim.
W sprawie udzielenia Gminie Biała
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.

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 RIO
w Opolu oraz Gminy
Biała.
W sprawie udzielania Gminie Lubrza Uchwałę zrealizowano
pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z jej treścią.
celowej.
Przekazano do RIO
w Opolu oraz Gminy
Lubrza.
W sprawie udzielania Gminie
Uchwałę zrealizowano
Prudnik pomocy finansowej w
zgodnie z jej treścią.
formie dotacji celowej.
Przekazano do RIO
w Opolu oraz Gminy
Prudnik.
W sprawie budżetu Powiatu
Przekazano do Wydziału
Prudnickiego na 2021
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
W sprawie wieloletniej prognozy
Przekazano do Wydziału
finansowej Powiatu Prudnickiego.
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
W sprawie wyrażenia zgody na
Uchwałę zrealizowano
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
zgodnie z jej treścią.
do Programu integracji społecznej
Przekazano do Wojewody
obywatelskiej Romów w Polsce na
Opolskiego.
lata 2021 – 2030.
W sprawie rozpatrzenia wystąpienia Uchwałę zrealizowano
pokontrolnego skierowanego przez
zgodnie z jej treścią.
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
Przekazano do Wojewody
w Prudniku.
Opolskiego.
W sprawie uchwalenia
Uchwałę zrealizowano
„Powiatowego Programu
zgodnie z jej treścią.
Przeciwdziałania Przemocy
Przekazano do Wojewody
w Rodzinie i Ofiar Przemocy
Opolskiego, PCPR
w Rodzinie na lata 2021 – 2025”.
w Prudniku.
W sprawie uchwalenia
Uchwałę zrealizowano
„Powiatowego Programu działań
zgodnie z jej treścią.
profilaktycznych w zakresie
Przekazano do Wojewody
promowania i wdrożenia
Opolskiego, PCPR
prawidłowych metod
w Prudniku.
wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych
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przemocą w rodzinie na lata 2021 –
2025”.
XL/310/2021

26.03.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole
i w domu”.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady
Powiatu w Prudniku na 2021 r.

XL/311/2021

26.03.2021 r.

XL/312/2021

26.03.2021 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 oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Prudniku.

XL/313/2021

26.03.2021 r.

W sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2021 –
2023”.

XL/314/2021

26.03.2021 r.

XL/315/2021

26.03.2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia związku Powiatowo –
Gminnego „Pogranicze Głubczycko
– Prudnickie”.
W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego.

XL/316/2021

26.03.2021 r.

W sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2021 r.

XL/317/2021

26.03.2021 r.

XL/318/2021

26.03.2021 r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W sprawie udzielenia Gminie
Głogówek pomocy finansowej w
formie dotacji celowej.

XL/319/2021

26.03.2021 r.

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

XL/320/2021

26.03.2021 r.

W sprawie delegowania radnych do
Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i SOSW
w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku, PUP
w Prudniku, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do RIO
w Opolu oraz Gminy
Głogówek.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do RIO
w Opolu oraz Gminy
Lubrza.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
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XL/321/2021

26.03.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
jako partnera do projektu „Wsparcie
służb zarządzenia kryzysowego w
województwie opolskim poprzez
zakup środków transportu
specjalistycznego z wyposażeniem
do przeciwdziałania i usuwania
skutków zagrożeń, tym związanych z
COVID -19.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
przedsięwzięcia polegającego na
wykonaniu kompleksowej
modernizacji przejść dla pieszych
w obrębie skrzyżowania
ul. Dąbrowskiego i ul. Batorego
w Prudniku w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania
przejść dla pieszych.
W sprawie wystąpienia
pokontrolnego skierowanego przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w
Prudniku.
W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego ZOZ
w Białej.

XL/322/2021

26.03.2021 r.

XL/323/2021

26.03.2021 r.

XLI/324/2021

30.04.2021 r.

XLI/325/2021

30.04.2021 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania z wypożyczalni
rowerów.

XLI/326/2021

30.04.2021 r.

XLI/327/2021

30.04.2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na
2021r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia Gminie Lubrza pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.

XLI/328/2021

30.04.2021 r.

W sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej Powiatu
Prudnickiego za rok 2020.

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 i ZOZ w
Białej.
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 RIO
w Opolu oraz Gminy
Lubrza.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku.
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XLI/329/2021

30.04.2021 r.

W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.

XLI/330/2021

30.04.2021 r.

XLII/331/2021

28.05.2021 r.

W sprawie rozpatrzenia wystąpienia
pokontrolnego skierowanego prze
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Prudniku.
W sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu
w Prudniku.

XLII/332/2021

28.05.2021 r.

XLII/333/2021

28.05.2021 r.

XLII/334/2021

28.05.2021 r.

XLII/335/2021

28.05.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do Programu „Strzelnica
w Powiecie”.

XLII/336/2021

28.05.2021 r.

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

XLII/337/2021

28.05.2021 r.

W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.

XLIII/338/2021

07.06.2021 r.

XLIII/339/2021

07.06.2021 r.

W sprawie zmiany nazwy i statutu
Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Głogówku,
utworzenia i nadania Statutu
Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Mochowie oraz
połączenia ich z PCPR w Prudniku.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i podziału środków
PFRON na rehabilitację społeczną i
zawodową realizowanych przez
PCPR i PUP w Prudniku.

XLIII/340/2021

07.06.2021 r.

W sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Prudnickiego
wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu
Prudnickiego za 2020 r.
W sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Prudniku.
W sprawie rozpatrzenia wystąpienia
pokontrolnego, skierowanego przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w
Prudniku.

W sprawie przekazania Petycji
według własności.

Przekazano do Wydziału
FB, 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.
Przekazano do Wydziału
FB oraz RIO w Opolu.

Przekazano do Wydziału
FB oraz RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego oraz PUP w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego ZSR w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego oraz ZOZ
w Białej.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku oraz Domu
Dziecka w Głogówku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku, PUP w
Prudniku oraz PFRON w
Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
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XLIII/341/2021

07.06.2021 r.

XLIII/342/2021

07.06.2021 r.

XLIII/343/2021

07.06.2021 r.

XLIV/344/2021

30.06.2021 r.

XLIV/345/2021

30.06.2021 r.

XLIV/346/2021

30.06.2021 r.

XLIV/347/2021

30.06.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do projektu grantowego
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo – leczniczych,
domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do projektu „Rozbudowa
infrastruktury sportowej
występującej przy SOSW
w Prudniku”.
W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Śladami
Mistrzów Pogranicza” w ramach
Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Polsko –
Czeski Most Sportowej Współpracy”
w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej NTERREG V-A.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Kresowe Sagi
Prudniczan i Krnowian” w ramach
Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu „Transgraniczna
współpraca Seniorów” w ramach
Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A.

Opolskiego, Marszałka
Województwa
Opolskiego, Starosty
Nyskiego, Burmistrza
Głuchołaz i Burmistrza
Prudnika.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego,
ORiOP w Racławicach
Śląskich i DPS w
Prudniku.

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

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

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
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XLIV/348/2021

30.06.2021 r.

Zmieniająca uchwalę 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 wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Prudnicki
Programu Psychologiczno –
Terapeutycznego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie,
który jest finansowany z budżetu
Wojewody Opolskiego.
W sprawie zgody na realizację przez
Powiat Prudnicki Programu
Korekcyjno – Edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc
w rodzinie, który jest finansowany
z budżetu Wojewody Opolskiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Prudnicki
projektu „Szczęśliwa rodzina –
wolna od przemocy” w ramach
Programu Osłonowego Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy rodzinie
edycja 2021 r., który jest
współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
W sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.

XLIV/349/2021

30.06.2021 r.

XLIV/350/2021

30.06.2021 r.

XLIV/351/2021

30.06.2021 r.

XLIV/352/2021

30.06.2021 r.

XLIV/353/2021

30.06.2021 r.

XLIV/354/2021

30.06.2021 r.

XLV/355/2021

05.08.2021 r.

W sprawie przyjęcia statutu Związku
Powiatowo – Gminnego
o nazwie: Powiatowo – Gminny
Związek Transportu „Pogranicze”.

XLV/356/2021

05.08.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości do
powiatowego zasobu nieruchomości.

XLV/357/2021

05.08.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego

W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
W sprawie potwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Powiatu
w Prudniku na II półrocze 2021 r.

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
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, 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 i członków
Związku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
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do projektu „Akcelerator dostępności
JST Makroregionu Południowo –
Zachodniego”.
W sprawie zmian w Statucie Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Białej.

Przekazano do Wojewody
Opolskiego.

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i SOSW
w Prudniku.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek
i RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, 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, PCPR w
Prudniku, PUP w P-ku
oraz PFRON w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i SOSW
w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.

XLV/358/2021

05.08.2021 r.

XLV/359/2021

05.08.2021 r.

W sprawie przystąpienia do
realizacji pilotażowego programu
„Rehabilitacja 25 plus”.

XLV/360/2021

05.08.2021 r.

W sprawie zmian budżetu na 2021 r.

XLV/361/2021

05.08.2021 r.

XLVI/362/2021

27.08.2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi (…)

XLVI/363/2021

27.08.2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i podziału środków
PFRON na rehabilitację społeczną i
zawodową realizowanych przez
PCPR oraz PUP w Prudniku.

XLVI/364/2021

27.08.2021 r.

W sprawie zmian budżetu na 2021 r.

XLVI/365/2021

27.08.2021 r.

XLVI/366/2021

27.08.2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
W sprawie rozpatrzenia wystąpienia
pokontrolnego skierowanego przez
komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Prudniku.

XLVI/367/2021

27.08.2021 r.

W sprawie uchylenia uchwały
w sprawie przystąpienia do realizacji
pilotażowego programu
„Rehabilitacja 25 plus”.

XLVII/368/2021

30.09.2021 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora PCPR w Prudniku w
sprawie niedopełnienia obowiązków
służbowych.

XLVII/369/2021

30.09.2021 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora PDPR w Prudniku w

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i ZOZ w
Białej.
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sprawie niedopełnienia obowiązków
służbowych.
XLVII/370/2021

30.09.2021 r.

W sprawie określenia zadań
i podziału środków PFRON na
realizację społeczną i zawodową
realizowanych prze PCPR i PUP
w Prudniku.

XLVII/371/2021

30.09.2021 r.

XLVII/372/2021

30.09.2021 r.

W sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu chronionym
utworzonym przy PCPR
w Prudniku.
W sprawie zmiany uchwały
w sprawie udzielenia Gminie
Głogówek pomocy finansowej
w formie dotacji celowej.

XLVII/373/2021

30.09.2021 r.

XLVII/374/2021

30.09.2021 r.

XLVII/375/2021

30.09.2021 r.

XLVIII/376/2021

29.10.2021 r.

XLVIII/377/2021

29.10.2021 r.

XLVIII/378/2021

29.10.2021 r.

W sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022.
W sprawie zmian budżetu na 2021 r.
W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie Województwu
Opolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na
realizację zadania „Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej
planistyczno – prognostycznej dla
inwestycji Rewitalizacja linii
kolejowych nr 177,194, Racibórz –
Racławice Śląskie w ramach
programu Kolej +.
W sprawie realizacji projektu
„Młodzi przedsiębiorcy w Powiecie
Prudnickim” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014 – 2020.
W sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zadań
i podziału środków PFRON na

Przekazano do Wojewody
Opolskiego
i PCPR w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR w
Prudniku, PUP w
Prudniku oraz PFRON w
Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego
i PCPR w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i Gminie
Głogówek.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, 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 PUP w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
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rehabilitację społeczną i zawodową
realizowanych przez PCPR i PUP
w Prudniku.
XLVIII/379/2021

29.10.2021 r.

W sprawie przystąpienia do
realizacji Programu „Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej –
2022”.

XLVIII/380/2021

29.10.2021 r.

W sprawie przystąpienia do
realizacji Programu „Opieka
wytchnieniowa” -edycja 2022.

XLVIII/381/2021

29.10.2021 r.

W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
do projektu „Europejski Prudnik”
w ramach programu Erasmus+.

XLVIII/382/2021

29.10.2021 r.

W sprawie zmian budżetu na 2021 r.

XLVIII/383/2021

29.10.2021 r.

XLVIII/384/2021

29.10.2021 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
W sprawie rozpatrzenia wystąpienia
pokontrolnego skierowanego przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w
Prudniku.

XLVIII/385/2021

29.10.2021 r.

XLIX/386/2021

26.11.2021 r.

XLIX/387/2021

26.11.2021 r.

XLIX/388/2021

26.11.2021 r.

Opolskiego, PCPR w
Prudniku, PUP w
Prudniku oraz PFRON w
Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i PCPR
w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i PCPR
w Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego oraz ZSR
w Prudniku.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i PDS w
Prudniku.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Zarządu Powiatu
w Prudniku.

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i SkarżącySołtysą Gminy Biała.
W sprawie wyrażenia zgody na
Uchwałę zrealizowano
przystąpienie Powiatu Prudnickiego
zgodnie z jej treścią.
do składania wniosku na realizację
Przekazano do Wojewody
programu wieloletniego– „Narodowy Opolskiego.
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021– 2025 – Priorytet 3”.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
Uchwałę zrealizowano
uchwalenia programu współpracy
zgodnie z jej treścią.
Powiatu Prudnickiego
Przekazano do Wojewody
z organizacjami pozarządowymi oraz Opolskiego.
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022.
Zmieniająca uchwałę w sprawie
Uchwałę zrealizowano
określenia zadań i podziału środków zgodnie z jej treścią.
PFRON na rehabilitację społeczną i Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR
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zawodową realizowanych przez
PCPR oraz PUP w Prudniku.
XLIX/389/2021

26.11.2021 r.

W sprawie zmian budżetu na 2021 r.

XLIX/390/2021

26.11.2021 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na
PCPR w Prudniku.

XLIX/391/2021

26.11.2021 r.

W sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej.

XLIX/392/2021

26.11.2021 r.

XLIX/393/2021

26.11.2021 r.

XLIX/394/2021

26.11.2021 r.

W sprawie wyboru przedstawiciela
do Zgromadzenia Związku
Powiatowo – Gminnego o nazwie :
Powiatowo – Gminny Związek
Transportu „Pogranicze”.
W sprawie zasad otrzymywania
i wysokości diet przysługujących
radnym oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Prudnickiego.

L/395/2021

22.12.2021 r.

L/396/2021

22.12.2021 r.

L/397/2021

22.12.2021 r.

L/398/2021

22.12.2021 r.

L/399/2021

22.12.2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i podziału środków
PFRON.

L/400/2021

22.12.2021 r.

W sprawie wykonania niektórych
zadań z zakresu administracji
rządowej dotyczących

W sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Prudnickiego.
W sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Prudnickiego.
W sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych,
w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy w Powiecie
Prudnickim”.
W sprawie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Prudnickiego w 2022 r.

w Prudniku, PUP w
Prudniku oraz PFRON w
Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, 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.
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.
Przekazano do Wydziału
Finansowego, podległych
jednostek i RIO w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego oraz PUP w
Prudniku.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego, PCPR i PUP
w Prudniku oraz PFRON
w Opolu.
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego.
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przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej.
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 godzin
doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacanych nagród
nauczycielom.
W sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji programu
rozwijania szkolnej infrastruktury –
„Laboratoria przyszłości”.

L/401/2021

22.12.2021 r.

L/402/2021

22.12.2021 r.

L/403/2021

22.12.2021 r.

W sprawie zmian budżetu na 2021 r.

L/404/2021

22.12.2021 r.

L/405/2021

22.12.2021 r.

W sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
W sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu w Prudniku.

L/406/2021

22.12.2021 r.

W sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Stałych Rady Powiatu
w Prudniku na I półrocze 2022 r.

L/407/2021

22.12.2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
Programu Współpracy na 2021r.

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

Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego i SOSW
w Prudniku.
Przekazano do Wydziału
FB, podległych jednostek i
RIO w Opolu.
Przekazano do Wydziału
FB, 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
Uchwałę zrealizowano
zgodnie z jej treścią.
Przekazano do Wojewody
Opolskiego
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UCHWAŁY ZARZADU POWIATU
1. Uchwała Nr 135/470/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
2. Uchwała Nr 135/471/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dwóch członków
zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów
i pożyczek na 2021 r.
3. Uchwała Nr 135/472/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników
jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania
zobowiązań.
4. Uchwała Nr 135/473/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
5. Uchwała Nr 135/474/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
6. Uchwała Nr 136/475/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne
w Powiecie Prudnickim.
7. Uchwała Nr 137/476/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
dotacji celowej dla PSM S.A. w Prudniku (tlenownia).
8. Uchwała Nr 137/477/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
9. Uchwała Nr 139/478/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
10. Uchwała Nr 139/479/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
11. Uchwała Nr 139/480/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
12. Uchwała Nr 139/481/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw
nieruchomości przeznaczonej na utworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej – mieszkanie
dla rodziny zastępczej.
13. Uchwała Nr 140/482/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie przekazania informacji
o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
za 2020 r.
14. Uchwała Nr 140/483/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
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15. Uchwała Nr 140/484/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego na
2021 r.
16. Uchwała Nr 140/485/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na
2021 r.
17. Uchwała Nr 140/486/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania w roku 2021 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe, placówki
doskonalenia nauczycieli oraz inne pomioty, specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznane.
18. Uchwała Nr 140/487/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe placówki doskonalenia nauczycieli oraz
inne podmioty na rok 2021 r.
19. Uchwała Nr 142/488/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie oddania w najem na czas
oznaczony w trybie bezprzetargowy pomieszczeń o powierzchni 182, 64 m2, mieszczący się
w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenia miesięcznej stawki
czynszu za najem.
20. Uchwała Nr 142/489/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
21. Uchwała Nr 142/490/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
22. Uchwała Nr 143/491/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
23. Uchwała Nr 143/492/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
24. Uchwała Nr 143/493/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w Powiecie Prudnickim na rok 2021.
25. Uchwała Nr 144/494/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
26. 22. Uchwała Nr 144/495/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
27. 23. Uchwała Nr 144/496/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia planu kontroli
podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
28. 24. Uchwała Nr 145/497/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie projektów służących zwojowi
sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. i przyznania dotacji na ten cel.
29. Uchwała Nr 146/498/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021
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realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
30. Uchwała Nr 146/499/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
edycja 2021r.
31. Uchwała Nr 146/500/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
32. Uchwała Nr 146/501/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie
powołania Zespołu do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne
domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
33. Uchwała Nr 147/502/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
34. Uchwała Nr 147/503/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
35. Uchwała Nr 147/504/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych – Programu Współpracy(…) na 2021 r.
36. Uchwała Nr 147/505/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania
dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową.
37. Uchwała Nr 147/506/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielania upoważnienia
Kierownikowi PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu PFRON
„Aktywny Samorząd w 2021 r.”.
38. Uchwała Nr 148/507/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu psychologiczno –
terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu
Wojewody Opolskiego.
39. Uchwała Nr 148/508/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody
Opolskiego.
40. Uchwała Nr 148/509/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykorzystania budżetu Powiat Prudnickiego i sprawozdania z wychowania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 r. oraz informacji
o stanie mienia.
41. Uchwała Nr 148/510/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2020 r.
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42. Uchwała Nr 148/511/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
43. Uchwała Nr 148/512/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Prudnickiego.
44. Uchwała Nr 148/513/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety
w Grabinie w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
45. Uchwała Nr 148/514/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
46. Uchwała Nr 148/515/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian panu finansowego
rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
47. Uchwała Nr 148a/515a/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z wypożyczalni rowerów.
48. Uchwała Nr 149/516/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
49. Uchwała Nr 149/517/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego na
2021 r.
50. Uchwała Nr 149/518/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku Powiatu Prudnickiego na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie Edycja 2021, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
51. Uchwała Nr 149/519/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego.
52. Uchwała Nr 149/520/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 Powiatu Prudnickiego na 2021r.
53. Uchwała Nr 149/521/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały RP w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo – wychowawczej
w Głogówku, utworzenia i nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej w Mochowie
oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
54. Uchwała Nr 150/522/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
55. Uchwała Nr 150/523/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
56. Uchwała Nr 151/524/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
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57. Uchwała Nr 151/525/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
58. Uchwała Nr 153/526/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
59. Uchwała Nr 153/527/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
60. Uchwała Nr 153/528/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do podpisania
porozumienia przez Kierownika PCPR w Prudniku z Konwentu OO. Bonifratrów dot.
pozostawienia w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu
Prudnickiego.
61. Uchwała Nr 154/529/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania
czynności związanych z przygotowaniem u prowadzeniem zamówień publicznych osobie
trzeciej.
62. Uchwała Nr 155/530/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
63. Uchwała Nr 155/531/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
64. Uchwała Nr 155/532/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie umorzenia całości należności
pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Powiatowi Prudnickiemu – ZSO
Nr 1 w Prudniku.
65. Uchwała Nr 155/533/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
66. Uchwała Nr 156/534/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
67. Uchwała Nr 156/535/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
na 2021 r.
68. Uchwała Nr 156/536/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do podpisania
porozumienia przez Kierownika PCPR z Konwentem OO. Bonifratrów.
69. Uchwała Nr 158/537/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji
projektu grantowego „Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych domów pomocy społecznej zakładów
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – Dyrektor ORiOP.
70. Uchwała Nr 158/538/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji
projektu grantowego „Zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych domów pomocy społecznej zakładów
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – Dyrektor DPS w Prudniku.
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71. Uchwała Nr 158/539/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji –
Program Współpracy.
72. Uchwała Nr 158/540/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
73. Uchwała Nr 158/541/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
74. Uchwała Nr 158/542/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 r.
75. Uchwała Nr 159/543/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.
76. Uchwała Nr 159/544/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
77. Uchwała Nr 159/545/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
78. Uchwała Nr 160/546/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatrudnienia Kierownika PCPR w Prudniku.
79. Uchwała Nr 160/547/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
80. Uchwała Nr 160/548/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu na 2021 r.
81. Uchwała Nr 161/549/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki PKS Głubczyce i wykonanie
prawa głosu.
82. Uchwała Nr 162/550/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
83. Uchwała Nr 162/551/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania opinii w sprawie
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.
84. Uchwała Nr 162/552/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu „Szczęśliwa rodzina –
wolna od przemocy”.
85. Uchwała Nr 162/553/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
PCPR do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu Psychologiczno –
Terapeutycznego.
86. Uchwała Nr 162/554/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
PCPR

do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu Korekcyjno –

Edukacyjnego.

113

87. Uchwała Nr 162/555/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu PCPR
w Prudniku.
88. Uchwała Nr 162/556/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
89. Uchwała Nr 162/557/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r
90. Uchwała Nr 162/558/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021r.
91. Uchwała Nr 163/559/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji –
Program Współpracy.
92. Uchwała Nr 163/560/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
93. Uchwała Nr 163/561/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
94. Uchwała Nr 164/562/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r.
95. Uchwała Nr 164/563/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
96. Uchwała Nr 164/564/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów-Dzielów).
97. Uchwała Nr 164/565/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie

pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Baborów- Bernacice).
98. Uchwała Nr 164/566/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Branice-Wysoka).
99. Uchwała Nr 164/567/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej (Wojnowice – Sułków).
100. Uchwała Nr 165/568/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
101. Uchwała Nr 165/569/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
102. Uchwała Nr 165/570/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie złożenia notarialnego oświadczenia
o podaniu się egzekucji.
103. Uchwała Nr 166/571/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
104. Uchwała Nr 166/572/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
105. Uchwała Nr 166/573/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do pilotażowego
programu „Rehabilitacja 25 plus”.
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106. Uchwała Nr 166/574/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej.
107. Uchwała Nr 167/575/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia Panu Arturowi
Stochmiałkowi powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku.
108. Uchwała Nr 167/576/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do
powiatowego zasobu nieruchomości i określenia ceny nabycia.
109. Uchwała Nr 167/577/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
110. Uchwała Nr 167/578/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
111. Uchwała Nr 167/579/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
112. Uchwała Nr 168/580/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej kategorii dróg gminnych – Wilków.
113. Uchwała Nr 168/581/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych – Gmina Głogówek.
114. Uchwała Nr 168/582/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały określającej
plan kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r.
115. Uchwała Nr 168/583/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
116. Uchwała Nr 168/584/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
117. Uchwała Nr 169/585/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
118. Uchwała Nr 169/586/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
119. Uchwała Nr 169/586a/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
przystąpienia do Programu Rehabilitacja
120. Uchwała Nr 169/587/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia RIO w Opolu
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.
121. Uchwała Nr 169/588/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze
2021 r.
122. Uchwała Nr 169/589/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
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123. Uchwała Nr 169/590/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych – Pan Artur Stochmiałek, Dyrektor ZS

w

Głogówku.
124. Uchwała Nr 170/591/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia nieruchomości
do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki „Bliżej rodziny i dziecka (…) – III edycja
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego 2014 – 2020.
125. Uchwała Nr 170/592/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
126. Uchwała Nr 170/593/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
127. Uchwała Nr 170/594/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
128. Uchwała Nr 171/595/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
129. Uchwała Nr 171/596/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
130. Uchwała Nr 171/597/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały – Programu Współpracy.
131. Uchwała Nr 171/598/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia zasad przeprowadzenia konsultacji nad rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne
domu dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
132. Uchwała Nr 171/599/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
„Młodzi przedsiębiorcy w Powiecie Prudnickim” –Pani Grażynie Klimko –Dyrektora PCPR.
133. Uchwała Nr 171/600/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
„Młodzi przedsiębiorcy w Powiecie Prudnickim” –Panu Radosławowi Nosidlakowi – Zastępca
Dyrektora PCPR.
134. Uchwała Nr 171/601/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - Prudnik mapa 19.
135. Uchwała Nr 171/602/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - Prudnik mapa 6.
136. Uchwała Nr 171/603/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - Prudnik mapa 4.
137. Uchwała Nr 171/604/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych – Pomorzowiczki – granica państwa.
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138. Uchwała Nr 172/605/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
139. Uchwała Nr 172/606/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
140. Uchwała Nr 173/607/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
uczestnictwa w mieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy PCM S.A. i wykonania prawa głosu.
141. Uchwała Nr 173/608/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych.
142. Uchwała Nr 173/609/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
143. Uchwała Nr 173/610/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
144. Uchwała Nr 174/611/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
145. Uchwała Nr 174/612/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
146. Uchwała Nr 174/613/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników
jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
realizowanych w latach 2021 – 2024.
147. Uchwała Nr 174/614/2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków PFRON na
rehabilitację społeczną i zawodową.
148. Uchwała Nr 174/615/2021 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
149. Uchwała Nr 175/616/2021 z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego w sprawach dotyczących
likwidacji niepodjętych depozytów.
150. Uchwała Nr 175/617/2021 z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
upoważnienia do załatwienia spraw w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Prudniku.
151. Uchwała Nr 175/618/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
152. Uchwała Nr 175/619/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
153. Uchwała Nr 176/620/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki pod firmą PCM S.A.
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154. Uchwała Nr 176/621/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela
zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.
155. Uchwała Nr 176/622/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie upoważnienia
do załatwiania spraw w imieniu zarządu drogi – Zarządu Powiatu – uzgadnianie sieci uzbrojenia
terenu.
156. Uchwała Nr 176/623/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie upoważnienia
do załatwiania spraw w imieniu zarządu drogi – Zarządu Powiatu – dotyczące ustalania przebiegu
granic działek ewidencyjnych w postępowaniach rozgraniczeniowych.
157. Uchwała Nr 176/624/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie upoważnienia
do załatwiania spraw w imieniu zarządu drogi – Zarządu Powiatu – dotyczące poświadczenia za
zgodność dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowaniu
z oryginałem.
158. Uchwała Nr 176/625/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie udzielania
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w związku z opracowaniem
dokumentu „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030”.
159. Uchwała Nr 176/626/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
160. Uchwała Nr 176/627/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
161. Uchwała Nr 178/628/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert NPP.
162. Uchwała Nr 178/629/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zawarcia umowy
o udzielenia dotacji celowej dla DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety.
163. Uchwała Nr 178/630/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego
utrzymania dróg powiatowych, miejskich i zamiejskich

prowadzony przez Wydział

Drogownictwa.
164. Uchwała Nr 178/631/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
165. Uchwała Nr 178/632/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
166. Uchwała Nr 179/633/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych – Program Współpracy.
167. Uchwała Nr 180/634/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
168. Uchwała Nr 180/635/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
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169. Uchwała Nr 180/636/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
punktu NPP.
170. Uchwała Nr 180/637/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielania upoważnienia
do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” - edycja 2022.
171. Uchwała Nr 180/638/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielania upoważnienia
do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2022.
172. Uchwała Nr 181/639/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
173. Uchwała Nr 181/640/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
174. Uchwała Nr 182/641/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca uchwalę w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych – Programu Współpracy.
175. Uchwała Nr 183/642/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przestawienia projektu budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
176. Uchwała Nr 183/643/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek w 2022 r.
177. Uchwała Nr 183/644/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu
„Program Ochrony Świadczeń dla Gminy Lubrza na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku
2027”.
178. Uchwała Nr 183/645/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Starosty
i Wicestarosty do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w zakresie udzielania
zamówień publicznych do 130 000 zł.
179. Uchwała Nr 183/646/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności zastrzeżonych dla kierowania zamawiającego Powiatu Prudnickiego.
180. Uchwała Nr 183/647/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie złożenia notarialnego
świadczenia o poddaniu się egzekucji.
181. Uchwała Nr 183/648/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
182. Uchwała Nr 183/649/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
183. Uchwała Nr 1834/650/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
184. Uchwała Nr 184/651/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.

119

185. Uchwała Nr 185/652/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych – Programu Współpracy.
186. Uchwała Nr 185/653/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wicestarosty jako
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego pn. Powiatowo – Gminny
Związek Transportu „POGRANICZE”.
187. Uchwała Nr 185/654/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
188. Uchwała Nr 185/655/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki PKS w Głubczycach – Wicestarosta.
189. Uchwała Nr 185/656/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
190. Uchwała Nr 185/657/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
191. Uchwała Nr 186/658/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych – Program Współpracy na 2021 r.
192. Uchwała Nr 186/659/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji
społecznych projektu uchwały – Program Współpracy na 2022 r.
193. Uchwała Nr 186/660/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
194. Uchwała Nr 186/661/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
195. Uchwała Nr 186/662/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przedstawienia autokorekty
projektu budżetu na 2022 r.
196. Uchwała Nr 186/663/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Pani
Grażynie Klimko, Dyrektorowi PUP do składnia wszelkich oświadczeń woli w związku
z realizacją projektu „Aktualizacja zawodowa osób bezrobotnych (....)”.
197. Uchwała Nr 186/664/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Panu
Radosławowi Nosidlak, Zastępcy Dyrektora PUP do składania oświadczeń woli w Związku
z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (…)”.
198. Uchwała Nr 186/665/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 r. w zakresie pomocy
społecznej.
199. Uchwała Nr 187/666/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego
w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej.
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200. Uchwała Nr 187/667/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2022 r.
201. Uchwała Nr 187/668/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w związku z realizacją projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” ze środków PFRON – Dyrektor SOSW w Prudniku.
202. Uchwała Nr 187/669/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w związku z realizacją projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami” ze środków PFRON – Dyrektor OR i OP.
203. Uchwała Nr 187/670/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
204. Uchwała Nr 187/671/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu
Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
205. Uchwała Nr 188/672/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 r.
206. Uchwała Nr 188/673/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
207. Uchwała Nr 188/674/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
208. Uchwała Nr 188/675/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu
wyliczenia relacji określonych w aut. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
209. Uchwała Nr 190/676/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
210. Uchwała Nr 190/677/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
211. Uchwała Nr 190/678/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
212. Uchwała Nr 191/679/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Prudnickiego na 2021 r.
213. Uchwała Nr 191/680/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego
budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
214. Uchwała Nr 192/681/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zaproszenia do zgłaszania
kandydatów do pracy w Komisji konkursowej do opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań
publicznych w 2022 r.
215. Uchwała Nr 192/682/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.
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