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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) 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 obywatelskiego. Działając na
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu w dniu 25 września 2018 r. Uchwałą
Nr XLVI/388/2018 określiła szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu. Raport został
przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa

Siedziba władz

Okres, którego
dotyczy raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
30 czerwca 2018 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Kraj: Polska
Województwo: opolskie
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Adres: Plac Wolności 13; 47-220 Kędzierzyn-Koźle
01 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Ogółem: 94 840 mieszkańców, w tym:
- kobiety: 49 082
- mężczyźni: 45 758
Przemiany demograficzne na terenie powiatu kędzierzyńskokozielskiego w dużym stopniu odzwierciedlają sytuację w kraju.
Społeczeństwo Powiatu starzeje się, a młodzież po 20 r. ż w dużej
mierze wybiera migrację do innych – dużych ośrodków w kraju lub
emigrację.
Porównawczo liczba mieszkańców powiatu kształtowała się
następująco:
według stanu na 31.12.2017 r.:
ogółem: 95 236 mieszkańców, w tym:
- kobiety: 49 259
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Powierzchnia
Czy w porównaniu
do roku
poprzedzającego rok
sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu.
Jeżeli tak wskazać
zakres zmian.

- mężczyźni: 45 977
według stanu na 31.12.2018 r.:
ogółem: 94 487 mieszkańców, w tym:
- kobiety: 48 893
- mężczyźni: 45 594
626 km2 (62 513 ha)

Nie dotyczy




W skład Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wchodzi sześć gmin:
- 5 gmin wiejskich: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,
Reńska Wieś
- 1 gmina miejska: Kędzierzyn-Koźle
Dochody wykonane na 31.12.2018 r. ogółem 95 124 443,00 zł:
dochody bieżące - 89 447 781,00 zł
dochody majątkowe - 5 676 662,00 zł




Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r. ogółem 98 819 998,00zł:
wydatki bieżące - 83 239 299,00 zł
wydatki majątkowe - 15 580 699,00 zł

Podział
administracyjny

Podstawowe dane 
finansowe w

układzie
porównawczym na
koniec 2018 i 2017 r.

Dochody wykonane na 31.12 2017 r. ogółem 93 331 507,00 zł:
dochody bieżące - 85 458 600,00 zł
dochody majątkowe - 7 872 907,00 zł
Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017 r. ogółem 95 011 226,00zł:
wydatki bieżące – 79 326 662,00 zł
wydatki majątkowe – 15 684 564,00 zł.

Struktura wykonanych dochodów:
Dochody wykonane na 31.12 2018r. ogółem 95.124.443 zł –100 %:
 dochody bieżące – 89.447.781 zł. – 94,03%
 dochody majątkowe – 5.676.662 zł. – 5,97%
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Struktura wykonanych dochodów
5,97%

dochody bieżące
dochody majątkowe

94,03%

Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich
pochodzenia:
Dochody wykonane na 31.12 2018r. ogółem 95.124.443 zł –100 %:
 dochody (własne)- 9.755.165 zł .- 10,3%
w tym majątkowe 155.705 zł

 udział w podatkach (podatek CIT i PIT) - 23.671.546 zł. –
24,9%
 subwencje - 36.379.650 zł. – 38,2%
 dotacje ogółem – 25.318.082 zł. – 26,6%
w tym: dotacje na programy z udziałem środków UE– 3.944.369 zł.
– 4,1%

Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich
pochodzenia
dotacje na
programy z
udziałem środków
UE
4,1%
dotacje
22,5%

dochody własne

subwencje
38,2%

subwencje

dochody własne
10,3%
udział w podatkach
(CIT i PIT) (podatek
CIT i PIT) 24,9%

udział w podatkach (CIT i PIT)
dotacje

dotacje na programy z udziałem środków UE
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Struktura wykonanych dochodów:
Dochody wykonane na 31.12 2017r. ogółem 93.331.507 zł –
100 %:
 dochody bieżące – 85.458.600 zł. – 91,56%
 dochody majątkowe – 7.872.907 zł. – 8,44%

Struktura wykonanych dochodów
8,44%

dochody bieżące
dochody majątkowe

91,56%

Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich
pochodzenia:
Dochody wykonane na 31.12 2017r. ogółem 93.331.507 zł –
100 %:
 dochody (własne)- 9.292.639 zł .- 9,9%
w tym majątkowe 32.469 zł

 udział w podatkach (podatek CIT i PIT) – 21.306.046
zł. – 22,8%
 subwencje – 36.202.444 zł. – 38,8%
 dotacje – 26.530.378 zł. – 28,5%
w tym: dotacje na programy z udziałem środków UE –
4.905.039 zł. – 5,3%
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Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich
pochodzenia
dotacje na
programy z
udziałem środków
UE
5,3%

dochody własne
9,9%

dotacje
23,2%

udział w
podatkach (CIT i
PIT) (podatek CIT i
PIT) 22,8%

subwencje
38,8%
dochody własne
udział w podatkach (CIT i PIT)
subwencje
dotacje

Struktura wydatków wykonanych
Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017r/
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe

95.011.226
79.326.662
15.684.564

Struktura wydatków wykonanych
16,50%

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

83,50%
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Struktura wydatków według grup
Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017r
Wydatki bieżące
 wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
 wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
 obsługa długu publicznego
 dotacje na zadania bieżące
 świadczenia na rzecz osób
fizycznych
 wydatki na programy finansowane z
udziałem środków z UE
Wydatki majątkowe
 wydatki inwestycyjne w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków z UE
 wydatki na zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków z UE
 dotacje na zadania majątkowe

95.011.226

100%

79.326.662
49.809.530

83,5%
52,4%

17.965.994

18,9%

270.847
6.883.991
4.168.651

0,3%
7,3%
4,4%

227.649
15.684.564
11.154.234
6.100.359

0,2%

3.823.080
2.645.314
707.250

Struktura wydatków według grup
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
0,8%
wydatki związane z
realizacją ich zadań
statutowych
obsługa długu

4,0%
0,2%

11,7%

4,4%
7,3%

0,3%

52,4%
dotacje na zadania bieżące

18,9%

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków z UE
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r.

III.

W 2018 roku w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim odbyły się wybory samorządowe.
W związku z powyższym w 2018 roku obradowały rady dwóch kadencji: V i VI.
W składzie V kadencji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego byli:
1.

Fąfara Wiesław

2.

Frischko Rajmund

4.

Gisman Józef

5.

Gładysz Jakub

6.

Jankowska Bożena

7.

Kandziora Tomasz

8.

Krebs Andrzej

9.

Kuźbida Jadwiga

10. Lachowicz Andrzej
11. Mankiewicz Grzegorz
12. Masełko Paweł
13. Mroczko Jadwiga
14. Piasecki Marek
15. Smal Ireneusz
16. Szklarczyk Sebastian
17. Szymański Dariusz
18. Tudaj Małgorzata
19. Wantuła Tomasz
20. Wołowska Barbara
21. Wróbel Danuta
Ślubowanie radnych nowej kadencji odbyło się 20 listopada 2018 roku i od tego czasu
rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w skład której weszli
następujący radni:
1.

Chromik Henryk

2.

Gisman Józef

3.

Jahn Piotr
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4.

Krebs Andrzej

5.

Kuźbida Jadwiga

6.

Lachowicz Andrzej

7.

Łotecka Bożena

8.

Masełko Paweł

9.

Mroczko Jadwiga

10. Olejnik Rafał
11. Pałys Jerzy
12. Parys Alojzy
13. Smal Ireneusz
14. Szklarczyk Sebastian
15. Szymański Dariusz
16. Tudaj Małgorzata
17. Wantuła Tomasz
18. Węgrzyn Stanisław
19. Wojciechowski Marian
20. Wołowska Barbara
21. Wróbel Danuta
Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r.

IV.

Lp.

Uchwała (numer/data
podjęcia/przedmiot

Wydział Organizacyjny

I

1.

2.

Informacja o wykonaniu

Nr XXXVIII/337/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w spawie poparcia „Apelu
Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie
zmniejszenia nierówności
w dostępie do świadczeń
zdrowotnych pomiędzy
województwem opolskim,
a innymi regionami Polski.
Nr XXXIX/340/2018
z dnia 07.02.2018 r.
w sprawie stwierdzenia
nieważności postępowania
konkursowego na stanowisko
dyrektora Samodzielnego

Wykonano.

Wykonano.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu.
Nr XLI/349/2018
z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 30 stycznia 2018 roku na
działalność Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
Nr XLIII/364/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie zaopiniowania
połączenia powiatów w celu
utworzenia okręgu wyborczego
w wyborach do Sejmiku
Województwa Opolskiego.
Nr XLIII/368/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 7 kwietnia 2018 roku na
działalność Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XLIV/373/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie podziału obszaru
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na okręgi
wyborcze, określenia ich
numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu.
Nr XLVI/387/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr XLVI/388/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie określenia
szczegółowych wymogów
raportu o stanie powiatu.
Nr XLVI/389/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia

Skarga dotyczyła ustalenia stawki dotacji dla
niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na
rok budżetowy 2016. Skargę uznano za niezasadną.
Sprawa została zamknięta i zakończona.

Pozytywnie zaopiniowano projekt połączenia.
Sprawa została zamknięta i zakończona.

Skarga dotyczyła niewywiązywania się Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z obowiązku utrzymania drogi
„bitej” ul. Głównej w Kędzierzynie-Koźlu, na odcinku od
skrzyżowania z ul. Kosynierów na Krężel (dz. Nr 607).
Skargę uznano za niezasadną.
Sprawa została zamknięta i zakończona.
Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim
muszą odpowiadać składane
projekty.
Nr XLVII/397/2018
z dnia 16.10.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 25 września 2018 roku na
działalność Starosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/1/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/2/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/3/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru Starosty
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/4/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/5/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru członka
Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/6/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru członka
Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Skarga dotyczyła działania Starosty w przedmiocie wydania
decyzji o zatrzymanie prawa jazdy.
Skargę uznano jako bezzasadną.
Sprawa została zakończona.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Strona 11 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Nr I/7/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru członka
Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/8/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/9/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/10/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie ustalenia stałych
Komisji Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/11/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/12/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Edukacji i Promocji Powiatu
Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/13/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.
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24.

25.

26.

27.

II

1.

2.

3.

4.

Nr I/14/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Budżetu Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr I/23/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie określenia składu
osobowego i zakresu działania
Komisji Rewizyjnej.
Nr I/24/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie określenia składu
osobowego i zakresu działania
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Nr I/25/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie określenia składu
osobowego i zakresu działania
stałych Komisji Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wykonano.

Wydział Finansowo Budżetowy
Nr XXXVIII/320/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XXXVIII/321/2018
z dnia 30.01.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XXXVIII/322/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Nr XL/341/2018
z dnia 27.02.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Realizowana zgodnie z uchwałą tj. zaciągnięcie kredytu na
12.903.242zł., na sfinansowanie deficytu i spłatę
wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów.
Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nr XL/342/2018
z dnia 27.02.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLI/344/2018
z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XLI/345/2018
z dnia 27.03.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLII/350/2018
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XLII/351/2018
z dnia 24.04.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLIII/358/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 r.
Nr XLIII/359/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2017 r.
Nr XLIII/360/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
2018 r.
Nr XLIII/361/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie zmian budżetu

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmieniono brzmienie §5 ust. 3 uchwały nr XLII/350/2018.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XLIII/362/2018
z dnia 29.05.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLIV/370/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XLIV/371/2018
z dnia 26.06.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLIV/372/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
za 2017 rok.
Nr XLV/379/2018
z dnia 03.09.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr XLV/380/2018
z dnia 03.09.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLVI/381/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
2018 r.
Nr XLVI/382/2018
z dnia 25.09.2018 r.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLVI/390/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie zakresu i formy
informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
za okres pierwszego półrocza,
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji
o wykonaniu planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Nr XLVII/393/2018
z dnia 16.10.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
2018 r.
Nr XLVII/394/2018
z dnia 16.10.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr XLVIII/400/2018
z dnia 13.11.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
2018 r.
Nr XLVIII/401/2018
z dnia 13.11.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr II/17/2018
z dnia 04.12.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
2018 r.
Nr II/18/2018
z dnia 04.12.2018 r.

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nie realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.
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29.

30.

31.

zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Nr III/20/2018
z dnia 20.12.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr III/21/2018
z dnia 20.12.2018 r.
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2018 r.
Nr III/22/2018
z dnia 20.12.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.

2.

3.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Wydział Promocji

III

1.

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego i przez nich realizowane.

Nr XXXVIII/338/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji
celowej w 2018 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.
Nr XXXVIII/339/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Zarząd Powiatu
porozumienia w sprawie
powierzenia zadania gminie
Kędzierzyn-Koźle.
Nr XL/405/2018
z dnia 13.11.2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu
współpracy Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
na 2019 rok.

Weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji i przekazanie
dotacji do wypłaty wnioskodawcy.

Zawarto porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Powiatu
polegającego na prowadzeniu zadań biblioteki powiatowej,
zgodnie z ustawą o bibliotekach, nadzór nad poprawnością
realizacji zadania, weryfikacja sprawozdania z wykonania
zadania.
Program w toku realizacji.
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IV

1.

V

1.

2.

3.

4.

5.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Nr XLVI/391/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów
pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie
Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na rok 2019.

Realizacja przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w 2019 roku.

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXVIII/328/2018
Nieruchomość nabyta została przez Powiat K-Kozielski
z dnia 30.01.2018 r.
w dniu 10.05.2018r. na mocy aktu notarialnego (obręb
w sprawie wyrażenia zgody na
Azoty)
nabycie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu
wieczystym Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/329/2018
Zawarto umowę na lokal użytkowy o pow. 10,57m²
z dnia 30.01.2019 r.
w budynku Pl. Wolności 13 - Bożena Majewska Biuro
W sprawie wyrażenia zgody na
Usług Finansowo-Budowlanych - najem z przeznaczeniem
zawarcie kolejnej umowy najmu na prowadzenie Agencji PKO.
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/330/2018
Zawarto umowę na lokal użytkowy o pow. 12m² ul.
z dnia 30.01.2018 r.
Piastowska 15 - Piotr Cyroń „GEODETA” najem
W sprawie wyrażenia zgody na
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej
zawarcie kolejnej umowy najmu z usługami geodezyjno-kartograficznymi.
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/331/2018
Zawarto umowę na powierzchnię 4m² w budynkach Szpitala
z dnia 30.01.2018 r.
Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2
W sprawie wyrażenia zgody na
i Judyma 4 – As VENDING Sp. z o.o. Sp. Komandytowa –
zawarcie kolejnej umowy najmu najem z przeznaczeniem pod automaty z gorącymi
nieruchomości stanowiącej
napojami.
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/332/2018
Zawarto umowę na pomieszczenie o pow. 76m²
z dnia 30.01.2018 r.
w Przychodni przy ul. Harcerskiej 11 – Barbara
W sprawie wyrażenia zgody na
Miszkiewicz Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji – najem
zawarcie kolejnej umowy najmu
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/333/2018
z dnia 30.01.2018 r.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/334/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/335/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XXXVIII/336/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XLII/353/2018
z dnia 24.04.2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług medycznych fizykoterapii.

Nr XLII/354/2018
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zawarto umowę na pomieszczenie użytkowe o pow.
16,48m² przy ul. Roosvelta 2 – Salon Fryzjerski Ilona
Szcześniak- najem z przeznaczeniem na prowadzenie
sklepu branży spożywczo-przemysłowej.

Zawarto umowę na pomieszczenie o pow. 18m²
w Przychodni przy ul. Harcerskiej 11 – Grażyna Forkajm
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska –
najem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu
pielęgniarki środowiskowej.

Zawarto umowę na pomieszczenie o pow. 18m²
w Przychodni przy ul. Harcerskiej 11 – Emilia Cemerys
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska –
najem z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu
pielęgniarki środowiskowej.

Zawarto umowę na dzierżawę Umowa na dzierżawę gruntu
o pow. 18m² przy Przychodni przy ul. Harcerskiej 11 –
Adrian Stachelczyk Piekarnia Cukiernia „VITA” –
dzierżawa z przeznaczeniem pod kiosk branży piekarniczocukierniczej.
Zawarto umowę na dzierżawę 1m² w Przychodni przy ul.
Harcerskiej 11 i ul. 24 Kwietnia 7 – Tomasz Kaczak Aparaty
Słuchowe - dzierżawa z przeznaczeniem na banery
reklamowe.

Zawarto umowę na pomieszczenia o pow. 65,18m²
w budynku przy ul. Damrota 30 – Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego – najem z przeznaczeniem na
siedzibę tej jednostki.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nr XLII/366/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zawarto umowę na lokal użytkowy nr 28 o pow. 19,72m²
w budynku przy ul. Piastowskiej 15 – Wojewódki
Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu- najem
z przeznaczeniem na działalność zgodnie z ustawą
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.)

Nr XLII/367/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XLIV/374/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu
Państwa.
Nr XLIV/375/2018
z dnia 26.06.2018 r
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy najmu
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zawarto umowę na lokal o łącznej pow. 32,6m² przy
ul. Mostowa 7 – Marek Łobodziński Prywatna
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – najem
z przeznaczeniem na prowadzenie usług stomatologicznych.

Nr XLVI/383/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości
stanowiących własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
nieruchomości stanowiące
własność Gminy Cisek, bez
obowiązku dokonywania dopłat.
Nr XLVI/392/2018
z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie prawa własności
nieruchomości położonej
w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Doktora Judyma.

Procedura przeniesienia prawa własności nieruchomości
jest na etapie przygotowania umowy przeniesienia prawa
własności nieruchomości.
Drogi powiatowe – regulacja.

Nieruchomość, położona w Koźlu przy ul. Wyspa, złożona
z 2 działek, nabyta została przez Powiat K-Kozielski w dniu
06.08.2018r. na mocy aktu notarialnego.

Zawarto umowę na pomieszczenia biurowe o pow. 104m²
i 2 boksy garażowe o pow. 17,28m² każdy w budynku przy
Piastowskiej 15 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii –
najem z przeznaczeniem na działalność tej jednostki.

Nieruchomość została nabyta do zasobu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 16.10.2018r. aktem
notarialnym umowy sprzedaży.
Wjazd na teren budynku” B” Szpitala Zespolonego
w Kędzierzynie-Koźlu z drogi publicznej ul. Judyma.
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18.

19.

Nr XLVII/395/2018
z dnia 16.10.2018 r.
W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Nr XLVII/396/2018
z dnia 16.10.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu zawarł umowę na pomieszczenia
o pow. 87,73m² i 64,08m² w budynku „A” Szpitala
Zespolonego przy ul. Roosevelta 2 - HELIMED
DIAGNOSTIC IMAGING - dzierżawa z przeznaczeniem
na prowadzenie Pracowni Tomografii Komputerowej.

Nr XXXVIII/323/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie zwolnienia
z obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych.
Nr XXXVIII/324/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie zawarcia
porozumienia pomiędzy
Powiatem KędzierzyńskoKozielskim a Województwem
Opolskim w sprawie
powierzenia prowadzenia
doradztwa metodycznego.
Nr XXXVIII/325/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których nie
ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie
zaocznej w Powiecie
Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
w Kędzierzynie-Koźlu od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Wydział Oświaty

VI

1.

2.

3.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu zawarł umowę na dzierżawę gruntu
o pow. 176m² ul. Roosevelta 2 - HELIMED DIAGNOSTIC
IMAGING - dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie
Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Zawarto umowę z Województwem Opolskim w sprawie
wspólnego organizowania doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

Uchwała dotyczy wymiaru godzin obowiązkowych
nauczycieli; pedagogów, logopedów, psychologów,
doradców
zawodowych,
terapeutów
zajęciowych,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formach
zaocznych.
W trakcie realizacji.

Strona 21 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

4.

5.

5.

6.

Nr XXXVIII/326/2018
z dnia 30.01.2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.
Nr XXXVIII/327/2018
z dnia 30.01.2018 r.
w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji szkołom
niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby
prawne niebędące jednostką
samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne funkcjonującym
na terenie powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego oraz
trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
Nr XLI/347/2018
z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji szkołom
niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby
prawne niebędące jednostka
samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne funkcjonującym
na terenie powiatu
kędzierzyńsko- kozielskiego
oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Nr XLI/348/2018
z dnia 27.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/279/2017 Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 września 2017r. w
sprawie ustalenia Regulaminu
określającego zasady
wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym

Zmiany dotyczyły w szczególności zwiększenia kwoty
przyznawanego stypendium z kwoty 300,00zł. na do
600,00zł. i terminu składania wniosków.

Uchwała RIO z dnia 14.03.2018 r. Nr 7/14/2018 rok
orzekająca nieważność uchwały RP

Zmianie uległy
zasady udzielania z budżetu Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego organom prowadzącym
szkoły publiczne i niepubliczne dotacji na dofinansowanie
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
w tym, kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.
W trakcie realizacji.

Wprowadzona zmiana dotyczyła zmiany wysokości sumy
planowanych środków finansowych przeznaczonych na
finansowanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
z 5% na 6,3% naliczanych od wynagrodzenia zasadniczego
oraz doprecyzowała zasady przyznania dodatku
funkcyjnego osobom, którym powierzono obowiązki
dyrektora jednostki oświatowej podczas jego nieobecności
spowodowanej
przyczynami
innymi
niż
urlop
wypoczynkowy.
W trakcie realizacji.
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7.

8.

9.

10.

jest Powiat KędzierzyńskoKozielski oraz wysokość
i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia.
Nr XLII/352/2018
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie na raty należności
wraz z odsetkami
przypadającymi Powiatowi
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
z tytułu dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
oraz niewykorzystanych
i niezwróconych w roku 2011
przez Fundację Dla Dobra
Publicznego w KędzierzynieKoźlu.
Nr XLII/356/2018
z dnia 24.04.2018 r.
zmieniająca uchwałę
nr XLI/347/2018 Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji szkołom
niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby
prawne niebędące jednostką
samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne funkcjonującym
na ternie powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego oraz
trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Nr XLVII/399/2018
z dnia 16.10.2018 r.
w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania
publicznego.

Nr XLVIII/404/2018
z dnia 13.11.2018 r.

Wyrażenie zgody na rozłożenie na raty należności głównej
w kwocie 49.360,04zł. wraz z odsetkami liczonymi od roku
2011 z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na prowadzenie
szkół niepublicznych a niewykorzystanej do końca roku
2011 i lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zmiana dotyczyła doprecyzowania zapisu dotyczącego
przyznania i wypłaty szkołom publicznym i niepubliczny
prowadzonym przez inne organy niż jst. jednorazowej
dotacji z tytułu uzyskania świadectwa dojrzałości lub
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W trakcie realizacji.

Powierzono prowadzenia zadania publicznego (kształcenie
uczniów klas wielozawodowych publicznych branżowych
szkół I Stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotowa
zawodowych dla zawodu mechanik motocyklowy)
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
prowadzonego przez Miasto Zielona Góra.
Powierzono prowadzenia zadania publicznego na podstawie
zawartego Porozumienia - zorganizowanie i prowadzenie
lekcji
religii
Kościoła
Zielonoświątkowego
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w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania
publicznego.

VII

1.

VIII

1.

2.

3.

4.

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Tarnowskich
Górach dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat
Kędzierzyńsko – Kozielski.

Wydział Komunikacji i Transportu
Nr XLVIII/402/2018
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów.

Stawki uchwalone w niniejszej uchwale będą egzekwowane
w 2019 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
Nr XXXVII/319/2018
z dnia 09.01.2018 r.
z sprawie istnienia przesłanek
§5 pkt 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzenia
konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą.
Nr XLIII/363/2018
z dnia 29.05.2018 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie -Koźlu.
Nr XLIV/369/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
z rocznej działalności
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki
w Kędzierzynie -Koźlu
za 2017r.
Nr XLIV/378/2018
z dnia 26.06.2018 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie -Koźlu.

Na podstawie uchwały podjęto decyzję o pozostawieniu
członka komisji konkursowej powołanej w celu wyboru
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej.

Dostosowano Statut SP ZOZ do prowadzonej działalności.

Zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania finansowego
SP ZOZ obejmujące bilans wraz z opinią biegłego
rewidenta, rachunek zysków i strat oraz roczne
sprawozdanie. Przekazano do SP ZOZ w KędzierzynieKoźlu celem podjęcia dalszych czynności prawnych.

Dostosowano Statut SP ZOZ do prowadzonej działalności.
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5.

6.

7.

8.

Nr XLVIII/403/2018
z dnia 13.11.2018 r.
w sprawie ustalenia godzin
pracy i planu dyżurów aptek
ogólnodostępnych w Powiecie
Kędzierzyńsko -Kozielskim.

Ustalono rozkład godzin pracy aptek oraz plan dyżurów
aptek w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo
wolne od pracy na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Nr XLVIII/406/2018
z dnia 13.11.2018 r.
w sprawie dokonania wyboru
biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie -Koźlu.
Nr II/19/2018
z dnia 09.12.2018 r.
w sprawie dokonania wyboru
biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu za 2019r.
Nr III/363/2018
z dnia 20.12.2018 r.
w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu.

Rada Powiatu dokonała wyboru biegłego rewidenta za
2018r. – Agencję Biegłych Rewidentów „BADEX”
Sp. z o.o. ul. Reymonta 45, 45-082 Opole.

2.

1.

Dostosowano Statut SP ZOZ do prowadzonej działalności.

Zespół ds. Kadr i Płac

IX
1.

Rada Powiatu dokonała wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP
ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu za 2019r. – Agencję Biegłych
Rewidentów „BADEX” Sp. z o.o. ul. Reymonta 45, 45-082
Opole.

Nr XLIV/376/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu.
Nr XLIV/377/2018
z dnia 26.06.2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu.
Nr I/15/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu

Odwołano Skarbnika Powiatu.

Powołano Skarbnika Powiatu.

Ustalono wynagrodzenia Starosty Powiatu.
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2.

Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr I/16/2018
z dnia 20.11.2018 r.
w sprawie diet dla radnych Rady
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

X

1.

Lp.
I

1.

2.

3.

Ustalono wysokość diet radnych powiatu.

Nr XLII/355/2018
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla miasta Opola.

Uchwała nie została zrealizowana. Jej podjęcie nastąpiło
24.04.2018 r. co okazało się terminem zbyt późnym, aby
dopełnić wymaganych formalności pomiędzy Miastem
Opole a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Uchwała (numer/data
Informacja o wykonaniu
podjęcia/przedmiot
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Nr XL/343/2018
z dnia 27.02.2018 r.
w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018-2020 Powiatu
KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr XL/346/2018
z dnia 27.02.2018 r.
w sprawie określenia zadań
i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
dla Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2018 rok.
Nr XLII/357/2018
z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie przystąpienia
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do realizacji
projektu pn. "Bliżej rodziny
i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze

Program w trakcie realizacji.

Zrealizowano.

Zrealizowano.
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2018 r.
zatrudniono dwóch koordynatorów oraz prowadzono zajęcia
socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających
w pieczy zastępczej.
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4.

5.

6.

oraz wsparcie pieczy
zastępczej - II edycja"
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII Integracja
Społeczna,
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego, jako Partner
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu.
Nr XLIII/365/2018
z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie podwyższenia
wysokości świadczeń
pieniężnych dla osób
prowadzących rodzinny dom
dziecka, rodzinę zastępczą
zawodową, rodzinę
zawodową pełniącą funkcję
pogotowia rodzinnego na
terenie Powiatu
KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr XLVI/386/2018
z dnia 25.09.2018 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań
i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2018 rok.
Nr XLVIII/407/2018
z dnia 13.11.2018 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań
i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób

Dokonano podwyższenia wynagrodzeń.
Przyjęte w uchwale wynagrodzenia przyznane zostały osobom
prowadzącym rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową,
rodzinę zastępczą zawodową pełniącym funkcję pogotowia
rodzinnego poprzez podpisanie stosownych umów i aneksów do
umów.

Zrealizowano.

Zrealizowano.
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7.

II

1.

III

1.

Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2018 rok.
Nr III/26/2018
Zrealizowano.
z dnia 20.12.2018 r.
zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zadań
i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2018 rok.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Nr XLVI/384/2018
Wskazanie PCUW jako podmiotu wykonującego
z dnia 25.09.2018
centralnego zamawiającego od 01.01.2020 roku.
w sprawie wskazania
jednostki organizacyjnej
właściwej do wykonywania
zadań centralnego
zamawiającego na rzecz
samorządowych jednostek
organizacyjnych Powiatu
KędzierzyńskoKozielskiego.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Nr XLVII/398/2018
Dnia 25.10.2018 r. zawarto porozumienie.
z dnia 16.10.2018
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez Zarząd
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego porozumienia
z Gminą Reńska Wieś.

zadania
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r.
ale obejmujące swym zakresem 2018 r.
Lp.

Uchwała (numer/data
podjęcia/przedmiot

Wydział Finansowo-Budżetowy

I.

1.

2.

Nr XXXVI/308/2017
z dnia 19.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy
finansowej na 2018 r.
Nr XXXVI/309/2017
z dnia 19.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2018 r.

III.

1.

2.

Nr XXXV/301/2017
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów.

Realizowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Uchwalone stawki uchwalone obowiązywały w 2018 r. i były
stosowane.

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości
Nr XXXVI/313/2017
z dnia 19.12. 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
najmu nieruchomości
stanowiącej własność
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.
Nr XXXVI/314/2017
z dnia 19.12. 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
najmu nieruchomości
stanowiącej własność
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.

Zespół Szkół nr 1 zawarł umowę na najem sali gimnastycznej
z RTS ODRA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Nowowiejska 27.

Zespół
Szkół
Technicznych
i
Ogólnokształcących
w Kędzierzynie-Koźlu zawarł umowę najmu pomieszczenia
o pow. 24 m² w budynku na prowadzenie działalności
gastronomicznej z Panią Moniką Jagła, prowadzącą Sklepik
Szkolny.

Wydział Oświaty

IV
1.

Realizowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Wydział Komunikacji i Transportu

II.

1.

Informacja o wykonaniu

Nr XXV/221/2017
z dnia 31.01. 2017 r.

Dotychczas funkcjonujące Zasadnicze Szkoły Zawodowe
(w tym specjalne) do dnia 31 sierpnia 2017r zostały
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2.

3.

V

1.

i Nr XVII/242/2017
z dnia 28.03.2017 r. oraz Nr
XXXVII/274/2017
z dnia 26.09.2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół
ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie
Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na okres od
dnia 1 września 2017 do
31 sierpnia 2019.
Nr XXXI/269/2017
z dnia 17.07.2017 r.
w sprawie szczegółowych
zasad udzielania zniżek
nauczycielom, którym
powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowowychowawczych.
Nr XXXII/279/2017
z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego
zasady wynagradzania
nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest
Powiat Kędzierzyńsko Kozielski oraz wysokości
i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzeń.

przekształcone w Branżowe Szkoły I stopnia a gimnazja
specjalne i szkoły podstawowe specjalne zostały połączone
w szkoły podstawowe. Dotychczasowe klasy zasadniczej
szkoły zawodowej funkcjonują w Branżowych Szkołach
I stopnia na dotychczasowych zasadach do czasu zakończenia
cyklu kształcenia.
Dotychczasowe klasy gimnazjum włączone do szkoły
podstawowej funkcjonują w Szkole Podstawowej na
dotychczasowych zasadach do czasu ukończenia cyklu
kształcenia.

W trakcie realizacji.

W trakcie realizacji.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Nr XXVII/235/2017
z dnia 28.03.2017 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Realizowane na bieżąco.
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2.

VI

1.

2.

3.

na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 20212024” z «Prognozą
oddziaływania na
środowisko dla dokumentu
„Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 20212024”»
Nr XXXII/281/2017
z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie wysokości opłat
za usunięcie
i przechowywanie statków
lub innych obiektów
pływających z obszarów
wodnych położonych na
terenie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na rok 2018.

W związku z faktem, braku zdarzeń związanych
z koniecznością usunięcia i przechowywania statków uchwała
nie miała zastosowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nr XXXV/302/2017
z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie podwyższenia
wysokości świadczeń
pieniężnych dla osób
prowadzących rodzinny dom
dziecka na terenie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Na mocy uchwały podwyższono wynagrodzenie dla osób
prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Uchwała obowiązywała do wejścia w życie tj. do dnia
01.06.2018r. Uchwały Nr XLIII/365/2018 Rady Powiatu
Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie
podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób
prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą
zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego.

Nr XIX/164/2016
z dnia 28.06.2016 r.
w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu
chronionym.
Nr XXX/263/2017
z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie określenia

Ustalano odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
W trakcie realizacji.

Na podstawie uchwały
prowadzone są postepowania
administracyjne w sprawie umorzenia w całości lub w części,
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia
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szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub
w części, łącznie z
odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia
na raty lub odstępowania od
ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.

V.

na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.

Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania Zarządu
Powiatu (tj. dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki
rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego).

W 2018 roku w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim odbyły się wybory samorządowe. Od
początku roku do dnia 19 listopada 2019 roku Zarząd obradował w składzie:
Tudaj Małgorzata – Starosta – Przewodnicząca Zarządu
Gisman Józef – Wicestarosta – członek Zarządu
Frischko Rajmund – członek Zarządu
Mroczko Jadwiga – członek Zarządu
Szymański Dariusz – członek Zarządu
W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu, w toku
której wybrano następujący skład Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
Tudaj Małgorzata – Starosta – Przewodnicząca Zarządu
Gisman Józef – Wicestarosta – członek Zarządu
Masełko Paweł – członek Zarządu
Węgrzyn Stanisław – członek Zarządu
Wojciechowski Marian – członek Zarządu
W 2018 roku odbyło się 41 posiedzeń Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
(35 posiedzeń Zarządu V kadencji Rady oraz 6 posiedzeń VI kadencji Rady), w toku których
Zarząd podjął 169 uchwał, w tym 82 uchwały finansowych.
Nazwa
Strategia Powiatu: Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńskodokumentu
Kozielskiego do 2022 roku
Tryb i data
Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku
przyjęcia
została uchwalona Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu
(ze wskazaniem
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.
ewentualnych
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zmian
dokumentów)

Podstawowe
założenia

Celem strategicznym Strategii Rozwoju Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do 2022 roku jest wzmocnienie zdolności Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego do kreowania wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców
z uwzględnieniem zapewnienia im najwyższych jakościowo usług
społecznych takich jak edukacja, ochrona zdrowia i opieka senioralna.
Cele szczegółowe służące realizacji celu strategicznego to:
- wzmocnienie integralności powiatu na płaszczyźnie Kędzierzyn-Koźle –
gminy wiejskie;
- wdrażanie na szczeblu powiatowym wspólnotowej polityki spójności;
- wzmocnienie współpracy miasta i gmin wiejskich, koniecznej dla
realizacji wspólnych działań;
- wspieranie działań regionalnych służących rozwiązaniu problemu
depopulacji;
- wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju.
Część postulatywna Strategii została poprzedzona dogłębną analizą
zastanego stanu powiatu, a w tekście odnoszono się często do dokumentów
planistycznych i strategicznych, które już na tym terenie obowiązują.

Lp.
1

Realizacja
założeń
przyjętych
w dokumencie
wg stanu na
dzień 31
grudnia 2018 r.

2

3
A

Nazwa zadania

Stan realizacji
zadania

Zakres

Przyłączenie powiatu do
Zadanie zrealizowane
budowanej autostrady A4,
Zadanie
w zakresie przebudowy
poprzez budowę drogi
zrealizowane
drogi powiatowej
dojazdowej na terenie
nr 1435 O
miasta Kędzierzyn-Koźle
Poprawa nośności
i poziomu bezpieczeństwa
istniejących dróg
publicznych, usprawniająca
dojazd do terenów
koncentracji
Zadanie
przedsiębiorczości oraz
w trakcie realizacji
łączących centralny ośrodek
powiatu
z gminami wiejskimi oraz
zapewniający spójność
z drogami wyższego rzędu
Plan inwestycyjny i zadania priorytetowe w sieci dróg powiatowych:
Przebudowa drogi
Zadanie zrealizowane
o znaczeniu strategicznym
częściowo
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

dla Subregionu – drogi
nr 1211 O Zwiastowice Ucieszków na odcinku
Ucieszków-granica
powiatu: Etap I odcinek
Gościęcin – Trawniki –
granica powiatu
Poprawa dojazdu do
autostrady A4 –
przebudowa drogi
powiatowej nr 1435 O
– ul. Grunwaldzka
w Kędzierzynie-Koźlu
i drogi powiatowej
nr 1435 O –
ul. Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1460 O na
odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 421 do
granicy województwa
w km 0+000 – 1+559
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2056 O ul.
Mostowa
w Kędzierzynie-Koźlu
Budowa ścieżek
rowerowych wzdłuż drogi
powiatowej 1435 O
w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1402 O
Kędzierzyn-Koźle –
Kotlarnia
Przebudowa drogi nr 1411
O Gościęcin – Łężce w km
0+000-5+343
Przebudowa drogi 1409 O
na odcinku Łężce –
Większyce
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1408 O
Zdzieszowice – Walce na
odcinku od ul. Brodek
w Mechnicy do granicy
powiatu
Poprawa infrastruktury
komunikacji publicznej –

Zadanie
zrealizowane

Zadanie
planowane
do realizacji

-

-

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
planowane
do realizacji

-

Zadanie
planowane
do realizacji
Zadanie
planowane
do realizacji

-

-

-

Zadanie zrealizowane
częściowo

-

Zadanie zrealizowane
częściowo
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K

L

4

5

6

7

przebudowa zatok
autobusowych przy drogach
powiatowych
Przebudowa ciągu dróg
powiatowych nr 1422 O
Zakrzów – Cisek oraz
nr 1404 O Cisek – Bierawa
wraz z budową ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi nr
1404 O (projekt etapowany)
Budowa kładki nad Odrą
łączącej miejscowości
Przewóz i Dziergowice
Współpraca powiatu
z istniejącymi dużymi
przedsiębiorstwami
przemysłowymi w zakresie
zapewnienia i/lub poprawy
stanu technicznego
infrastruktury drogowej
Podnoszenie standardu
placówek oświatowych
zapewniającego
powszechną edukację na
poziomie
ponadgimnazjalnym
Budowanie efektywnego
zarządzania oświatą,
w tym następujące
działania:
- dostosowanie sieci szkół
i kierunków kształcenia do
potrzeb lokalnego rynku
pracy i demografii
- ekonomiczność
w funkcjonowaniu szkół
i placówek oświatowych
- poprawa stanu
technicznego szkół
i placówek
- poprawa skomunikowania
szkół
i placówek z powiatami
ościennymi
Zapewnienie nowoczesnego
systemu kształcenia, w tym
następujące działania:
- doposażenie placówek
edukacyjnych w sprzęt oraz

-

Zadanie zrealizowane
częściowo
bez ścieżek rowerowych

Zadanie
planowane
do realizacji

-

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie realizowane
na bieżąco
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8

9

pomoce dydaktyczne
niezbędne do kształcenia
kompetencji kluczowych
- doposażenie szkół
zawodowych
w nowoczesny sprzęt
zgodny z wymogami
podstawy programowej
i obowiązującymi
standardami
- rozwój bazy sportowej
i rekreacyjnej szkół
- trafność, konkurencyjność
i elastyczność oferty
edukacyjnej
- rozwijanie współpracy
szkół zawodowych
z pracodawcami
Podniesienie standardu
i rozbudowa bazy szkolnej
dla potrzeb
przekwalifikowań
i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w branżach
specyficznych powiatu
i specjalizacjach
inteligentnych Regionu
Opolskiego (Centrum
Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego) - realizacja
projektu kluczowego dla
regionu pn. „Wsparcie
kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu
branżach”
Umożliwienie rozwoju
talentów i wyrównywanie
szans edukacyjnych, w tym
następujące działania:
- wsparcie organizacyjne
i finansowe dla rozwoju
talentów
i wyrównywania szans
edukacyjnych
- korzystanie ze wszystkich
form wsparcia ucznia
zdolnego przewidzianych
przepisami prawa

Zadanie
planowane
do realizacji

-

-

Zadanie realizowane
na bieżąco
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10

11

12

13

14

15

16

17

Realizacja programu
zapobiegania uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży
szkolnej w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim
Prowadzenie przez
jednostki do tego
uprawnione stałego
monitoringu lokalnego
rynku pracy
Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych,
w tym osób
niepełnosprawnych poprzez
aktywne formy wsparcia
Zagospodarowanie
połączone
z rewitalizacją
zdegradowanej
infrastruktury nabrzeża
rzeki Odry – ośrodek
„Szkwał” – pod kątem
potrzeb rekreacyjno –
turystycznych
i innowacyjnej edukacji
Utworzenie klasy
o profilu sportowym
i promocja siatkówki jako
sportu charakteryzującego
miasto i powiat
Promocja sieci obiektów
wypoczynkowych
i akwenów rekreacyjnych
Wybudowanie
w powiecie sieci ścieżek
rowerowych:
- priorytetowe w sieci dróg
powiatowych:
ul. Mostowa, wzdłuż drogi
1435 O ul. Grunwaldzka –
ul. Brzechwy – granica
z powiatem strzeleckim,
wzdłuż drogi 1404 O Cisek
– Bierawa, wzdłuż drogi
1431 O Długomiłowice –
Reńska Wieś nad akwen
Dębowa
Przebudowa pomieszczeń
bloku operacyjnego,

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie realizowane
na bieżąco

-

Zadanie
w trakcie realizacji

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-

-

Zadanie
w trakcie realizacji;
ścieżki rowerowe do
uzupełnienia wzdłuż
drogi
1404 O
Cisek – Bierawa

-

Zadanie
w trakcie realizacji
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18

19

20

21

przebudowa pomieszczeń
anestezjologii
i intensywnej terapii
(I piętro) na potrzeby bloku
operacyjnego oraz
przebudowa części
pomieszczeń parteru na
potrzeby Oddziału
Anestezjologii
i Intensywnej Terapii wraz
z przebudową instalacji
wewnętrznych
w budynku szpitala
zespolonego w ramach
projektu subregionalnego
pn. „Poprawa dostępności
i jakości usług zdrowotnych
w Subregionie
Kędzierzyńsko-Kozielskim
poprzez kompleksową
modernizację dwóch szpitali
powiatowych wraz z ich
wyposażeniem”
Rozszerzenie bazy
diagnostycznej
i sprzętowej powiatowej
służby zdrowia
Podnoszenie standardu
i rozbudowa bazy służby
zdrowia, obejmująca m.in.:
przeciwdziałanie chorobom
układu krążenia,
neurodegeneracyjnym,
nowotworowym oraz
poprawa bezpieczeństwa
zdrowotnego rodziny
Wdrożenie projektów
kompleksowej opieki nad
matką i dzieckiem
Objęcie profilaktyką
zdrowotną dzieci
i młodzieży szkolnej

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji m. in.
w ramach projektu
SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle
pt. „Wczesne wykrywanie
wirusa HPV szansa na
dłuższe życie
i aktywność zawodową
mieszkanek powiatu
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kędzierzyńskokozielskiego”
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Poprawa dostępu do
przychodni
specjalistycznych
Utworzenie mieszkań
chronionych dla
usamodzielniających się
dorosłych z rodzin
zastępczych, domu dziecka
i rodzinnych domów
dziecka
Utworzenie w powiecie
Domów Spokojnej Starości
Rewitalizacja na cele
społeczne zabytkowego
schronu fortecznego
(tzw. harcówki)
Aktualizacja katalogu tras
turystycznych powiatu
w oparciu o sieć ścieżek
i szlaków rowerowych
i pieszych
Cykliczne wydawanie
i dystrybucja materiałów
promocyjnych powiatu
Organizowanie imprez
ponadgminnych
i transgranicznych (dożynki,
konkursy, turnieje,
festiwale, Dni Powiatu,
zakończenie lata, spływy)
Wspieranie imprez
kulturalnych i sportowych
o znaczeniu ponadgminnym
i transgranicznym
Rozszerzenie promocji
powiatu opartej o cyfrowe
techniki komunikacyjne
i media społecznościowe
Zwiększenie stopnia
informatyzacji oraz
poziomu e-administracji
Powiatu i jednostek
organizacyjnych
Realizacja programów
współpracy z organizacjami
pozarządowymi

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

Zadanie
planowane
do realizacji

-

Zadanie
planowane
do realizacji

-

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji
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33

34

35

36

37

38

39
A

B

Zwiększenie udziału
klauzuli społecznej
Zadanie
w realizacji zadań
w trakcie realizacji
publicznych
Realizacja projektu
„Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe gmin
Zadanie
Cisek i Bierawa poprzez
planowane
przebudowę infrastruktury
do realizacji
starego koryta Odry”
(tzw. „Ćmokowy Dół
„w ciągu DP nr 1404 O)
Lobbowanie na rzecz
Zadanie
użeglownienia systemu
w trakcie realizacji
wodnego Odry
Doposażenie jednostek OSP
w sprzęt: agregaty
pompowe dużej wydajności
do przepompowania
dopływów Odry
w czasie zamknięcia zasuw
i klap zwrotnych, lekkie
Zadanie
i średnie samochody
w trakcie realizacji
pożarnicze terenowe do
patrolowania wałów
i urządzeń oraz
prowadzenia akcji
ratunkowych, płaskodenne
łodzie motorowe
Identyfikacja, monitoring
i likwidacja zagrożeń dla
środowiska i zdrowia
Zadanie
człowieka oraz wspieranie
w trakcie realizacji
przez powiat monitoringu
powietrza
Wdrażanie programów
Zadanie
unieszkodliwiania odpadów
w trakcie realizacji
niebezpiecznych – azbestu
Realizacja „master planu” projektów inwestycyjnych
z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza:
Termomodernizacja
Zadanie
budynku SP ZOZ
planowane
Kędzierzyn-Koźle przy
do realizacji
ul. 24 kwietnia 13
Termomodernizacja
Zadanie
budynku Zespołu Szkół
planowane
Specjalnych im. Jana
do realizacji
Brzechwy
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C

D

E

F

G

H

I

J

Termomodernizacja
poddasza z wymianą
pokrycia dachowego
budynku Starostwa
Powiatowego w
Kędzierzynie-Koźlu przy
Placu Wolności 13
w Kędzierzynie-Koźlu
Ocieplenie elewacji
północnej, części
wschodniej i zachodniej,
ocieplenie ścian ogniowych
oraz docieplenie stropów
pracowni w Centrum
Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego
w Kędzierzynie-Koźlu
Poprawa efektywności
energetycznej Zespołu
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
w wyniku: docieplenia
dachów, ocieplenie ścian
budynku, modernizacji
zewnętrznej sieci cieplnej
Modernizacja oświetlenia
w klasach wraz
z korytarzami Zespołu
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
Zmniejszenie zużycia
energii poprzez
kompleksową modernizację
oświetlenia wewnątrz
budynku I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
Termomodernizacja –
docieplenie dachu budynku
Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte
Termomodernizacja
łącznika w budynku
Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego
Termomodernizacja –
docieplenie ścian elewacji

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-

Zadanie
zrealizowane

-
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K

40

Najważniejsze
działania
podejmowane
w roku 2018 r.
Zrealizowane
przez Zarząd

zachodniej i południowej,
docieplenie sufitu pracowni
samochodowej oraz
wymiana okien w budynku
Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego
Zmniejszenie zużycia
energii w placówkach
powiatowych poprzez
modernizację oświetlenia
Modernizacja energetyczna
wraz z wymianą źródła
ciepła budynków jednostek
organizacyjnych Powiatu
KędzierzyńskoKozielskiego

-

Zadanie
w trakcie realizacji

-

Zadanie
w trakcie realizacji

 Adaptacja budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu 500 493,00 zł.
 Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową
i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w KędzierzynieKoźlu przy ul Judyma 5 - 444 520,00 zł.
 Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13,
a budynkami przy Placu Wolności 1 oraz ul. Judyma 4, ul. Judyma 5
i ul. Damrota 30 - 54 398,00 zł.
 Modernizacja sali posiedzeń w budynku SP przy Placu Wolności 13
w Kędzierzynie-Koźlu - 60 762,00 zł.
 Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu przy Judyma 5 - 60 960,00 zł.
 Zakup licencji programu wspomagającego ochronę sieci
dostosowanej do rozporządzenia RODO - 18 981,00 zł.
 Zakup systemu rejestracji i transmisji video-RADA - 115 838,00 zł.
 Zakup samochodu służbowego Volkswagen Passat - 141 300,00 zł.
 Termomodernizacja budynku przy ul. Judyma 4 w KędzierzynieKoźlu - 25 665,00 zł.
 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska
Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II (realizacja zadania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 – dotacja z budżetu państwa - 50% 1 624 366,00 zł, wkład własny Powiatu - 50%- 1 624 366,00 zł) =
3 248 731,00 zł.
 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1402 O ul.
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Sławięcicka w Kotlarni - 26 892,00 zł.
Modernizacja rowów (wzmocnienie ażurami) przy drodze powiatowej
nr 1402 O Stara Kuźnia - 109 818,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Landzmierz”
(dokumentacja techniczna) – 14 760 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Trawniki-Gościęcin –
148 215,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 O ul. Karola
Miarki w Polskiej Cerekwi - 75 044,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica – granica Powiatu
- 155.967,00 zł.
Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045
O ul. Główna w Kędzierzynie-Koźlu (dokumentacja techniczna
i uzgodnienia) - 23 608,00 zł.
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2060 O
ul. Piastowska w Kędzierzynie-Koźlu - 38 590,00 zł.
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2069 O
ul. Szymanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - 85 781,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2059 O ul.
Partyzantów w Kędzierzynie-Koźlu - 39 218,00 zł.
Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2064 O
ul. Powstańców w Kędzierzynie-Koźlu - 434 332,00 zł.
Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu 7 380,00 zł.
Przebudowa przejścia dla pieszych (poprawa bezpieczeństwa ruchu)
droga powiatowa nr 2053 O Aleja Lisa w Kędzierzynie-Koźlu 57 303,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1458 O ul. Batorego
w Kędzierzynie-Koźlu - 5 900,00 zł.
Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2043 O ul. Damrota
w Kędzierzynie-Koźlu - 92 865,00 zł.
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1435 O ul.
Grunwaldzka z ul. Spokojną w Kędzierzynie-Koźlu - 158 981,00 zł.
Przebudowa studni kanalizacyjnej w ciągu drogi powiatowej nr 1435
O ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu - 29 336,00 zł.
Przebudowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1435 O
ul. Grunwaldzka w Kędzierzynie-Koźlu – 16 540,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 – koszty zarządzaniaStrona 43 z 129
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VI.

wydatki niekwalifikowane - 48,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 – realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 - 7 371 286,00 zł.
Modernizacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1411
O na odcinku Urbanowice-Gościęcin - 3 847,00 zł.
Modernizacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1406
O na odcinku Pawłowiczki-Chrósty, strona lewa - 16 287,00 zł.
Modernizacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1428
O Miejsce Odrzańskie-Dzielnica w m. Miejsce Odrzańskie 46 394,00 zł.
Modernizacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1406
O na odcinku Wronin-Radoszowy, strona prawa i lewa - 23 616,00 zł.
Modernizacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1448
O w m. Kamionka – 3 262,00 zł.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Zadania Powiatu w 2018 roku realizowane były przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz
następujących jednostek organizacyjnych:
1. I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.
2. II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Zespołu Szkół Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.
6. Zespołu Szkół Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
7. Zespół Szkół Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu.
8. Zespołu Szkół w Komornie.
9. Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
10. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
12. Powiatowego Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
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13. Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.
14. Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.
15. Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
16. Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.
17. Zarządu Dróg Powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu.
18. Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.
19. Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.
W strukturze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 31 grudnia 2018 roku
funkcjonowało 12 wydziałów, 2 zespoły oraz 10 samodzielnych stanowisk pracy.
Zatrudnionych było 105 pracowników w wymiarze 103,5 etatu, w tym:
- 21 osób na stanowiskach kierowniczych,
- 75 osób na stanowiskach urzędniczych,
- 7 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
Nazwa zadania Edukacja publiczna.
Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2016Czy dla zadania
została
2022 – przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XIV/121/2016 Rady Powiatu
opracowana
Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 r
polityka/
Podstawowe założenia przyjętej do realizacji Strategii to:
strategia/program.
1. Budowanie efektywnego zarządzania oświatą w tym:
Jeżeli tak,
a) racjonalizacja sieci szkół i placówek oświatowych,
wskazać
nazwę/datę/tryb
b) ekonomiczność w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych,
przyjęcia danego
c) poprawa stanu technicznego szkół i placówek.
dokumentu oraz
2. Zapewnienie nowoczesnego systemu kształcenia:
jego podstawowe
a) doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
założenia i stan
niezbędne do kształcenia kompetencji kluczowych,
realizacji na
koniec 2018 r.
b) doposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zgodny
Jeżeli nie,
z wymogami podstawy, obowiązującymi standardami, przy współpracy
wskazać czy
z pracodawcami,
w innym
c) rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej szkół,
dokumencie
d) tworzenie trafnej, konkurencyjnej i elastycznej oferty edukacyjnej,
powiatu o takim
charakterze są
e) rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,
odniesienia do
f) doskonalenie nauczycieli.
realizacji zadania
3. Umożliwienie rozwoju talentów i wyrównywania szans edukacyjnych:
z danego obszaru
a) wsparcie organizacyjne i finansowe dla rozwoju talentów
i wskazać stan
i wyrównywanie szans edukacyjnych, korzystanie ze wszystkich form
realizacji na
koniec 2018 r.
wsparcia ucznia zdolnego przewidzianego przepisami prawa.
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Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. Piramowicza 36.
Liczba uczniów na 31.12.2018 r. - 389, liczba oddziałów 16.
Liczba pracowników na dzień 31.12.2018 r.- 57osób, co stanowi 46,42 etatów,
w tym na stanowiskach pedagogicznych 46 osób, co stanowi 36,54 etatów.
W roku 2018 szkoła wypracowała dochody w wysokości 56.873 zł., a wydatki
poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 3.732.375 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
222.740 zł. kształcenia 1-go ucznia 8.811 zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. J. Matejki 19.
Liczba uczniów na 31.12.2018r.- 403, liczba oddziałów 14.
Liczba pracowników na dzień 31.12.2018 r. - 47osób, co stanowi 39,66 etatów,
w tym na stanowiskach pedagogicznych 36 osób, co stanowi 30,91 etatów.
W roku 2018 szkoła wypracowała dochody w wysokości 20.810 zł.
a wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 3.133.937 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
231.942 zł. kształcenia 1-go ucznia 8.254 zł.
3. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. Skarbowa 2.
W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 1, oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.
Liczba uczniów w zespole na 31.12.2018 r. – 742 uczniów.
Liczba oddziałów 28.
Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2018 r. - 66 osób, co stanowi 76,47
etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 53 osoby, co stanowi 63,72
etatów.
W roku 2018 Zespół wypracował dochody w wysokości 114.928 zł., a wydatki
poniesione na funkcjonowanie Zespołu wyniosły 5.458 800 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
186.300 z , kształcenia 1-go ucznia 7.122 zł.
4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1.
W skład Zespołu wchodzą: Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
oraz Szkoła Policealna dla Młodzieży Nr 2. Liczba uczniów w Zespole na
31.12.2018r. – 423, w tym w klasach żeglugowych 109 ucz., liczba oddziałów 16,
w tym klas żeglugowych 4. Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2018 r. 54
osoby,
co stanowi 76,47 etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 42 osoby, co
stanowi 37,48 etatów.
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W roku 2018 Zespół wypracował dochody w wysokości 206.229 zł.,
a wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu wyniosły 4.836.292 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
272.664 zł. kształcenia 1-go ucznia 10.084 zł.
5. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Sławięcicka 79.
W skład Zespołu wchodzą: Technikum Nr 3, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła
Policealna dla Młodzieży Nr 1 oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych. Liczba
uczniów w Zespole na 31.12.2018 r – 331 osób, liczba oddziałów 14. Liczba
pracowników Zespołu na dzień 31.12.2018 r. - 47 osób, co stanowi 41,96 etatów,
w tym na stanowiskach pedagogicznych 37osób, co stanowi 32,21etaty.
W roku 2018 Zespół wypracował dochody w wysokości 36.263 zł.,
a wydatki poniesione na funkcjonowanie zespołu wyniosły 3.244.701 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
243.330 zł. kształcenia 1-go ucznia 10.256 zł.
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie
- Koźlu, ul Mostowa 7
W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum dla Dorosłych (do 31.08.2019r.),
Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 oraz
Liceum Ogólnokształcącej dla Dorosłych.
Liczba uczniów w Zespole na 31.12.2018 r - 402, liczba oddziałów 16.
Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2018 r. - 55 osób, co stanowi 39,80
etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 41osób, co stanowi 29,80 etatu.
W roku 2018 Zespół wypracował dochody w wysokości 64.104 zł., a wydatki
poniesione na funkcjonowanie zespołu wyniosły 3.547.684zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
194.344 zł. kształcenia 1-go ucznia 8.021 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. I. Krasickiego 10.
W skład Zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa, w której do dnia
31.08.2019 r. funkcjonują klasy Publicznego Gimnazjum Specjalnego, Branżowa
szkoła I stopnia Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Liczba uczniów w Zespole na 31.12.2018 r.wynosiła 114, liczba oddziałów 20.
Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2018 r. - 58 osób, co stanowi 55
etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 39 osób, co stanowi 38,50 etatów.
W roku 2018 Zespół wypracował dochody w wysokości 85.477 zł.,
a wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu wyniosły 4.379.057 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił
241.552 zł. kształcenia 1-go ucznia 38.591 zł.
8 .Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu,
ul. Mostowa 7.
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Placówka prowadzi praktyczną naukę zawodu dla 320 uczniów w 23 oddziałach.
Są to uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Liczba pracowników CKPiU
na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 19 osób, co stanowi 15,63 etatów, w tym na
stanowiskach
pedagogicznych 13 osób, co stanowi 10,63 etat.
W roku 2018 CKPiU wypracował dochody w wysokości 495.080 zł., a wydatki
poniesione na funkcjonowanie Centrum wyniosły 1.860.233 zł.
9. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu,
ul. Skarbowa 4.
Placówka obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież z terenu Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego. Ponadto Poradnia świadczy usługi na rzecz dzieci w wieku od 0 do
3 lat w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Łącznie ww. Poradnia na dzień
30 września 2018 r. swoją działalnością obejmowała 10.397 osób. Liczba
pracowników PPPP na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 19 osób, co stanowi
18 etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 15 osób, co stanowi 15 etatów.
W roku 2018 wydatki poniesione na funkcjonowanie Poradni wyniosły
1.339.446zł.
10. Bursa Szkolna w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Piastowska 19
Placówka obejmuje opieką wychowawczą 119 uczniów uczęszczających do szkół
na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle. Liczba pracowników Bursy na dzień
31.12.2018 r. wynosiła 19 osób, co stanowi 17 etatów, w tym na stanowiskach
pedagogicznych 6 osób, co stanowi 6 etatów.
W roku 2018 Bursa wypracowała dochody w wysokości 419.829 zł. Wydatki
poniesione na funkcjonowanie placówki wyniosły 1.471.668 zł.
W roku 2018 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go wychowanka wynosił
13.258 zł.
11. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościuszki 40.
Placówka prowadzi zajęcia wokalne, plastyczne, taneczne dla 129 uczniów
w 10 grupach.
Liczba pracowników POA na dzień 31.12.2018r. – 8 osób, co stanowi 5,23 etatu,
w tym na stanowiskach pedagogicznych 5 osób co stanowi 4,02 etatu.
W roku 2018 wydatki poniesione na funkcjonowanie placówki wyniosły
313.850zł.
12. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Judyma
5 .Liczba pracowników 5 osób, co stanowi 4 etaty.
13. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu,
ul. Damrota 30.
Jednostka prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek powiatowych
i zatrudnia 20 pracowników na 20 etatach.
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W ramach PCUW do obsługi 11 jednostek oświatowych wyznaczonych jest
8 pracowników pracujących na pełnym etacie. Wydatki poniesione na
zatrudnienie tych pracowników w roku 2018 to kwota 626.411 zł.

Najważniejsze
informacje
dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

W roku 2018 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski był organem prowadzącym dla
7 szkół oraz 4 placówek oświatowych. W publicznych jednostkach oświatowych
na 31.12.2018r. zatrudnionych jest 449 osób, co stanowi 404,60 etatów, w tym na
etatach pedagogicznych 333 osób, co stanowi 304,81 etatów. Na 31.12.2018r.
w szkołach Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uczyło się 2.804 uczniów,
w 124 oddziałach.
Publiczne jednostki oświatowe w roku 2018 uzyskały dochody w kwocie
1.505.835 zł. Pozyskane dochody pochodzą głównie ze świadczonych usług
(Bursa Szkolna, CKPiU) oraz wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń szkolnych.
Ogółem wydatki poniesione na finansowanie zdań oświatowych w dziale 801Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- Edukacyjna opiekę wychowawczą
w roku 2018 wyniosły 38.330.022 zł., w tym wydatki poniesione na oświatę
publiczną wyniosły 34.331.064 zł.
Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski na zdania w zakresie edukacji otrzymał
subwencje oświatową w kwocie 33.306.472 zł., w tym na realizację zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4.736.636zł. Różnica między wydatkami oświatowymi a otrzymaną subwencją
wyniosła 5.023.550 zł. i pokryta została z uzyskanych przez publiczne jednostki
oświatowe dochodów (1.505.838 zł.) otrzymanych dotacji celowych (293.179 zł.)
i środków Powiatu.
Najważniejszym wydatkiem oświaty publicznej są wydatki związane
z wynagrodzeniami i pochodnym naliczanymi od nich.
W roku 2018 wydatki na ten cel wyniosły 26.917.582 zł. i stanowiły 78,40%
ogółu wszystkich wydatków poniesionych na oświatę publiczną.
Stan realizacji na koniec 2018 r. podstawowych założeń Strategii Rozwoju
Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Założenie: Budowanie efektywnego zarządzania oświatą
1. Inwestycje w powiatowej oświacie.
2. Pracownia nawigacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
– inwestycja kosztowała milion złotych.
3. Nabór do szkół Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku szkolnym
2018/2019.
1) Na rok szkolny 2018/2019 zrekrutowano 790 uczniów klas pierwszych,
którzy rozpoczęli naukę w 28 oddziałach szkół ponadgimnazjalnych.
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2) Utworzono 10 oddziałów klas licealnych z liczbą 269 uczniów,
14 oddziałów klas technicznych z liczbą 405 uczniów i 4 oddziały klas
branżowych z liczbą 116 uczniów. Najbardziej popularne w zakresie profili
licealnych okazały się klasy biologiczno-chemiczne, a szkołach
technicznych największym zainteresowaniem cieszyły się klasy
z zawodem technik informatyk, technik spedytor, technik logistyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych.
3) W porozumieniu z Klubem Sportowym ZAKSA K-Koźle tworzono
i dokonano naboru do I klasy mistrzostwa sportowego o profilu – piłka
siatkowa w I Liceum Ogólnokształcącym.
4) Dokonano rozszerzenia kierunków kształcenia zawodowego w Technikum
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 o nowy kierunek – technik agrobiznesu.
Założenie: Zapewnienie nowoczesnego systemu kształcenia.
1. Realizacja programów rządowych.
W roku 2018 jednostki oświatowe oprócz działalności statutowej realizowały
dodatkowe zadania w zakresie programów rządowych - wspierających edukację.
1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W 2018 roku zadanie to
realizował Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Ogólna wartość
zrealizowanego zadania wyniosła 15.000,00 zł., w tym środki z dotacji
stanowiły kwotę 12.000,00 zł.
2) Rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem
w latach 2017-2021”. W roku 2018 Publiczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna pełniąca funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego zrealizowała II etap programu o wartości 73.842,96 zł.
W ramach realizacji zadania 20 specjalistów prowadziło zajęcia:
a) 1297 godzin wczesnego wspomagania rozwoju z czternastoma dziećmi
w wieku od 0 do 3 lat.
b) 124 godziny terapii logopedycznej, surdopedagogicznej oraz zajęć
indywidualnych i grupowych dla trzydziestu pięciu dzieci i ich rodziców.
3) Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe. W roku 2018 Zespół Szkól Specjalnych zakupił dla 23 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 34 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wartości 13.524,33 zł.
4) Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.Rok 2018.
W roku 2018 Zespół Szkół Specjalnych zrealizował w dziedzinie edukacji
3 projekty polegające na wspólnej integracji uczniów romskich i polskich:
a) „Kulinarne spotkania romskie przy wspólnym stole”,
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b) organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego
„Razem poznajemy nasz świat”,
c) ubezpieczenie i wyprawka szkolna dla uczniów romskich.
W projektach uczestniczyło 30 uczniów, w tym 13 uczniów pochodzenia
romskiego. Wartość zrealizowanych projektów wyniosła ogółem 17.808,00 zł.
Poza programami rządowymi jednostki oświatowe realizowały zadania z udziałem
środków otrzymanych z Gminy Kędzierzyn-Koźle na następujące zadania:
1) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na pokrycie kosztów
zatrudnienia psychologa klinicznego 53.506,00 zł.
2) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej na pokrycie kosztów udziału
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w koncertach na terenie Europy –
30.000,00zł.
3) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej na pokrycie części kosztów orkiestry
Policji z Ukrainy, orkiestry Creazy Drums z Odessy, Orkiestry Policji
z Holandii udziału w III Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych
- 60.000,00 zł.
2. Podpisanie porozumień szkół z zakładami pracy:
1) W czerwcu 2018 roku z firma Tauron Dystrybucja S.A. z Zespołem Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu podpisała
porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych
z energetyką.
2) W lipcu 2018 roku z firmą Mubea Automotive Poland sp. z o.o., został
podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego
pomiędzy firmą Mubea, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim oraz Zespołem
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. Celem
porozumienia było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego
m.in. w zawodach technik mechatronik, elektryk, operator obrabiarek
skrawających, ślusarz, monter mechatronik.
Założenie: Umożliwienie rozwoju talentów i wyrównywania szans
edukacyjnych.
1. Egzamin maturalny w 2018 roku.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza:
97,5% zdawalności egzaminu dojrzałości. Język polski - 100% zdawalności.
Najniższą zdawalność uczniowie osiągnęli podczas egzaminu z matematyki
97,5%.
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika:
97,5% zdawalności egzaminu dojrzałości. Język polski - 100% zdawalności.
Najsłabszy wynik osiągnięto podczas egzaminu z matematyki 98,3%.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich:
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75,9% zdawalności egzaminu dojrzałości. Języka polski - 100% zdawalności.
Najsłabszy wynik z języka angielskiego. Zdało go 66,3% osób.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte:
Zdawalność ukształtowała się na poziomie 91,3%. Najwyższy wynik osiągnęli
uczniowie zdający język niemiecki - 100% zdawalności. Najniższą zdawalność
osiągnęli maturzyści z matematyki - 92,4%.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja:
Zdawalność wyniosła 87,5%. Maturę z języka polskiego - 100% zdawalności.
Najsłabszą zdawalność z egzaminu z matematyki na poziomie 89,3%.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:
Zdawalność wyniosła 87%. Matura z języka niemieckiego - 100% zdawalności.
Najsłabiej egzamin z matematyki, egzamin zaliczyło 88,9% uczniów ze średnim
wynikiem 70,9%.
2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich:
Najwyższy wynik na kierunku technik ekonomista - 94% procent zdawalności.
Najsłabszy wynik na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych - 78%
uczniów zdało egzamin.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte:
Najwyższy wynik na kierunku technik żeglugi śródlądowej - 83% zdawalności.
Najsłabszy wynik na kierunku technik informatyk - 25% uczniów pozytywnie
zdało egzamin.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja:
Najwyższy wynik na dwóch kierunkach ze 100% zdawalnością - technik
ekonomista oraz technik hotelarstwa. Najsłabszy wynik na kierunku technik
spedytor - 70% zdawalności.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:
Najwyższy wynik na kierunku technik mechatronik z 61% zdawalnością.
Najsłabszy wynik na kierunku technik elektryk - 17% zdawalności.
3. Ranking Perspektyw.
Po raz pierwszy w historii Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszystkie szkoły
średnie z powiatu otrzymały tarcze jakości w prestiżowym rankingu "Perspektyw".
1) Brązowe tarcze jakości otrzymały: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Technikum
nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Technikum nr 2 w Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte.
2) Srebrne tarcze jakości otrzymały: Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3
im. Mikołaja Reja oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Śląskich.
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4. Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.
W roku 2018 przyznano uczniom szkół ponadgimnazjalnych: 16 stypendiów za
wybitne osiągniecia w zakresie nauki, 17 stypendiów za osiągnięcia w zakresie
kultury i sportu, 6 nagród Starosty „L-ki”. Nagrody zostały przyznane na kwotę
21.000,00 zł.
5. Konferencje, seminaria.
1) II Festiwal Praw Człowieka.
2) Słodko-gorzki smak niepełnosprawności.
3) Precyzja w obróbce.
4) Powiatowa Konferencja Ekonomiczna.
5) „Rok Ireny Sendlerowej rokiem człowieczeństwa”.
6) „Perspektywy rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej”.
7) VIII turnieju wiedzy technicznej dla gimnazjalistów „ Potyczki z techniką
2018”.
8) Konferencja naukowa „Wybitni Polacy i ich dzieła u progu niepodległości”.
6. Inne działania organizowane przez szkoły Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego:
1) Pierwsze w Polsce centrum mediacji rówieśniczej pn. FIAT PACTUM,
powstało w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu. Zostało objęte oficjalnym patronatem Polskiego Centrum
Mediacji.
2) III Międzynarodowy Przegląd Orkiestr w Kędzierzynie-Koźlu. We wrześniu
2018 r. zawitały do nas zespoły aż z 7 państw, w sumie kilkuset muzyków.
W koncercie wzięły udział orkiestry z Mołdawii, Ukrainy, Słowenii, Irlandii,
Niemiec z Holandii i Polski.
3) Działania szkół w ramach „Roku dla Niepodległej” - Gra terenowa –
zorganizowana przez Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Kędzierzynie-Koźlu.
4) Bieg dla Niepodległej - zorganizowana przez Zespól Szkół nr 1 w Kędzierzynie
– Koźlu.
5) Konkurs recytatorski polskiej poezji patriotycznej – zorganizowany
w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Dominowały utwory Wisławy
Szymborskiej.
6) Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej - zorganizowana przez II Liceum
Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu.
7) Debata oksfordzka „Patriotyzm jest anachronizmem” - zorganizowana
przez II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu.
8) Kapsuła Czasu - z przesłaniem dla przyszłych pokoleń została umieszczona
przed kozielskim liceum. Zostanie odkopana za 100 lat. (Do kapsuły trafiły listy,
wiersze, nagrania z radia, gazety).
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9) Wielki test o Niepodległej - zorganizowana przez Zespól Szkół nr 3
w Kędzierzynie-Koźlu.
10) Konferencja naukowa „Wybitni Polacy i ich dzieła u progu
niepodległości”.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych – w ramach działania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej jest diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb
i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci
i młodzieży.
W roku 2018 poradnia dokonała diagnozy i wydała:
1) 246 orzeczeń,
2) 376 opinii w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych,
3) 41 opinii w zakresie przyśpieszenia obowiązku szkolnego,
4) 434 opinii w zakresie objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną,
5) 7 opinii w zakresie wczesnego wspomagania,
6) 16 opinii w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego,
7) przeprowadziła 145 badań przesiewowych,
8) udzieliła 547 osobom pomocy bezpośredniej w zakresie różnego
rodzaju terapii,
9) przeprowadziła 796 zajęć grupowych prowadzonych w szkołach
i placówkach oświatowych.
Liczba dzieci przyjętych przez poradnię to 1096 osób.

Inwestycje
realizowane
w obszarze,
którego dotyczy
zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

1. Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu – wykonanie kosztorysu
instalacji przeciwpożarowej – 5.500 zł.
2. Zespól Szkól Żeglugi Śródlądowej - wykonanie dokumentacji do zadania
„Przebudowa budynku internatu przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem
dostępu dla osób z niepełnosprawnościami”- 44.895 zł.
3. Zespól Szkół Żeglugi Śródlądowej – zakup oraz montaż i podłączenie do sieci
statku szkolnego „Major Sucharski” nowego zespołu prądotwórczego –
45.000zł.
4. Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej do zadania „Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego” - 12.561 zł.
5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcące - przebudowa
i modernizacja węzła sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej – 167.096 zł.
6. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych, schodów, drzwi wejściowych, balustrad i daszku 18.625 zł.
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7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – wykonanie
dokumentacji na zadanie „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto - rewitalizacja
Wyspy w Kędzierzynie - Koźlu- 35.800 zł.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Termomodernizacja
łącznika między CKPiU i ZSTiO ul. Mostowa 7 - 320.184 zł. (pokryte ze
środków PFOŚ i GW).
9. Przeniesienie Wydziału Oświaty z pomieszczeń w budynku przy Placu
Wolności 1 do pomieszczeń w budynku przy ul. Judyma 5 (wraz z adaptacją
pomieszczeń w budynku przy Judyma 5).

Nazwa zadania

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Promocja i ochrona zdrowia.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia nie posiada programów
w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Przedsięwzięcia z tego zakresu
realizowane są we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o:
- ustawę z dnia 25 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
W 2018 roku odbyły się:
1. „Światowy Dzień bez Tytoniu” - realizacja programu edukacji
antytytoniowej.
Zrealizowano 30.05. 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15
w Kędzierzynie -Koźlu.
2. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na terenie Kędzierzyna – Koźla.
Zrealizowano:
a) 05-06.11.2018 r. – II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
nr 3, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
b) 14-15.11.2018 r. - I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1,
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej,
c) 21-22.11.2018 r. – Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej, I oraz II Liceum Ogólnokształcące.
3. Dzień otwarty pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch!” („Biała
Niedziela”).
Zrealizowano zgodnie z planem przedsięwzięć Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Zdrowia w dniu 24.06.2018 r. w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.
4. Przeciwdziałanie wadom postawy.
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Zrealizowano w dniu 13.11.2018r. przez PSSE w Kędzierzynie –
Koźlu.
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia we
współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w KędzierzynieJednostki
Koźlu,
organizacyjne
 Oddziałem Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
powiatu/komórki
w Kędzierzynie-Koźlu,
organizacyjne
 Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
w jednostkach
realizujące zadanie.
w Kędzierzynie-Koźlu,
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w KędzierzynieKoźlu.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

1. Głównym celem jest zapobiegnięcie lub opóźnienie inicjacji
tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz podniesienie
wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście
szkodliwości palenia papierosów. Zadaniem objęto pięć szkół
podstawowych, 61 uczniów klas IV, 6 osób personelu. W ramach ww.
obchodów odbyły się zawody drużynowe (sztafeta), pokaz pierwszej
pomocy przedlekarskiej przeprowadzony przez pielęgniarkę
środowiska nauczania i wychowania
oraz spotkanie
z funkcjonariuszem policji. Dokonano dystrybucji ulotek i naklejek
o tematyce antytytoniowej. Poczęstunek dla uczestników stanowił
formę promowania zdrowego żywienia.
2. Szkolenia zostały przeprowadzone przez Polski Czerwony Krzyż,
a sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego. W ramach
szkolenia przeprowadzono 8 godzinny wykład i 8 godzinne zajęcia
praktyczne. Szkoleniem objęto 109 uczniów. Zajęcia prowadzone były
przez instruktorów pierwszej pomocy.
Podstawowym celem projektu było nabycie wiedzy i praktycznych
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez
uczestników Kursu; wzrost wiedzy i świadomość w środowisku
młodzieży uczącej się; popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również prowadzenie działań
z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, z uwzględnieniem
pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.
Kwota dofinansowania: 10 000 zł.
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3. Akcję prozdrowotna skierowana do mieszkańców Powiatu
realizowana przez SP ZOZ w Kędzierzynie -Koźlu, pod patronatem
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Akcja polegała na
przeprowadzaniu bezpłatnych badań diagnostycznych przez lekarzy
specjalistów i konsultacji medycznych.
Kwota dofinansowania: 4855,26 zł.
4. Akcję profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania wadom postawy
przeprowadzono w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu. Grupę docelową stanowiło 44 uczniów oraz 7 osób personelu
pedagogicznego. W ramach akcji przeprowadzono edukacje m.in.
w zakresie prawidłowego pakowania i noszenia tornistra szkolnego,
zapoznania z czynnikami wpływającymi na pojawienie się wad
postawy. Ponadto dokonano dystrybucji ulotek oraz przekazano
medale dla każdego ucznia.
Kwota dofinansowania: 281,60 zł.

Inwestycje
realizowane
w obszarze,
którego dotyczy
zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

1. Zakup sprzętu medycznego (urządzenie do napromieniowania
Dermalight 1000 z 12 promiennikami oraz aparat do krioterapii) dla
Oddziału Dermatologii w SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.
2. Dotacja na doposażenie w sprzęt medyczny dla w SP ZOZ
w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Dotacja na przebudowę pomieszczeń Bloku Operacyjnego w SP ZOZ
w Kędzierzynie-Koźle.
4. Dofinansowanie w formie dotacji do zadania pn. Wyposażenie Bloku
Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych
w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Dofinansowanie w formie dotacji do zadania pn. Przebudowa
i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu
poprawienia
wydajności
usług
medycznych
w SP ZOZ
w Kędzierzynie-Koźlu.
6. Dotacja na przebudowę pomieszczeń Bloku operacyjnego.
7. Zakup testów narkotycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.

Nazwa zadania

Pomoc społeczna.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.

Strategia
rozwiązywania
problemów
społecznych
Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022 przyjęta Uchwałą Rady
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Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
nr XVII/144/20016

z

dnia

26.04.2016r.,

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu.
2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Kędzierzynie –Koźlu.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie –Koźlu.
4. Domy Pomocy Społecznej działające na obszarze Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza – Dom Dziecka w Kędzierzynie
–Koźlu.
6. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego.
7. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie –Koźlu.
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie –Koźlu.
1. Do zadań wykonywanych w 2018 r. przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie pomocy społecznej
należało w szczególności:
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (w strukturach
PCPR działa Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego),
2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
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wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się,
4) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
5) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
z terenu powiatu,
6) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej
właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
8) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób,
rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia,
9) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu.
W 2018 r. w naszym powiecie rozpoczęto realizację Projektu „Bliżej
Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”.
W dniu 23
maja 2018 roku została podpisana umowa partnerska nr RPOP.08.01.0016-0024/17 której realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu.
W ramach projektu realizowane są dwa zadania:
1. Usługi na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie
Kędzierzyńsko – Kozielskim. Zadanie zakłada realizację zadań na
rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez
objęcie ich opieką i wsparciem. W ramach tego zadania zostało
zatrudnionych dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Socjoterapia wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Zadanie zakłada realizację zajęć
socjoterapeutycznych (terapii społecznej) skierowanych do
wychowanków pieczy zastępczej. Udział w zajęciach pozwoli na
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wyuczenie mechanizmów rozładowania agresji oraz wzmocni
kompetencje społeczne.
Od początku realizacji projektu wsparciem koordynatorów objęto łącznie
110 osób w tym 60 dzieci.
Wsparciem socjoterapii objęto 12 osób w wieku od 12 do 20 lat. Odbyło
się łącznie 24 godzin zajęć socjoterapeuetycznych.
PCPR w 2018 r. zrealizował zadania z zakresu Karty Polaka na kwotę
16 380,00 zł.
W 2018 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przystąpił do realizacji
Programu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO
POWER), Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, którego celem
głównym jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk
sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa,
policji. W pracach zespołu projektowego czynny udział brał Dyrektor
PCPR.
Na terenie Powiatu działają:
1.
Dom
Pomocy
Społecznej
przeznaczony
dla
osób
z niepełnosprawnością intelektualną – posiada 70 miejsc. Jest jednostką
organizacyjną Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
2. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną dla 53 osób. Dom jest prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie, jako zadanie zlecone
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
3. Dom Pomocy Społecznej dla 49 osób przewlekle somatycznie
chorych i osób w podeszłym wieku jako zadanie zlecone z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
4. Dom Dziecka, który jako placówka opiekuńczo - wychowawcza
zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, których rodzice
trwale lub okresowo nie mogą, nie potrafią lub nie chcą stworzyć
właściwych warunków życia i rozwoju. Placówka zapewnia, adekwatnie
do potrzeb wychowanków, opiekę i wychowanie, warunki do
prawidłowego rozwoju, przygotowuje do samodzielnego życia i wspiera
po usamodzielnieniu. Obejmują opieką wychowawczą dzieci i młodzież
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w wieku od 10 do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do
25 roku życia.
5. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Kędzierzynie – Koźlu jako zadanie zlecone z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach realizujące zadanie:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie -Koźlu:
Działania zgodnie ze Strategią skupione są m.in. na:
 intensyfikacji działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
w Powiecie,
 stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi zasobów
ludzkich w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy,
 udostępnianiu nowoczesnych technologii umożliwiających
łatwiejszy dostęp do ofert, pracodawców, i przygotowania się do
wejścia na rynek pracy,
 monitoringu zmian na lokalnym rynku pracy, stworzeniu rankingu
zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Powiecie w celu
dostosowania oferty szkoleniowej i edukacyjnej do realiów
lokalnego rynku pracy i monitorowania tendencji związanych
z problemem bezrobocia w tym bezrobocia wśród absolwentów
w Powiecie,
 realizowaniu Projektów m.in. w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego mających na celu wsparcie dla osób bezrobotnych,
w tym długotrwale bezrobotnych w zakresie rozwijania
umiejętności poruszania się po rynku pracy i reintegracji
zawodowej,
 wsparciu i objęciu pomocą grup defaworyzowanych na rynku
pracy,
 promowaniu wśród pracodawców idei zatrudnienia pracowników,
 zwiększeniu dostępu do usług doradców zawodowych,
 współpracy z instytucjami i podmiotami sfery społecznej na
lokalnym rynku pracy (OPS, PCPR).
2. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie -Koźlu:
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Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem przekazano 2 500 zł. dotacji na zakup testów narkotycznych dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie
– Koźlu do wykrywania amfetaminy, ecstazy, opiatów, marihuany
i haszyszu w ilości 250 sztuk.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje

1. Wyremontowano podłogi w dwóch pomieszczeniach biurowych.
2. Wymieniono nieszczelne okno w jednym pomieszczeniu biurowym.
3. Zakupiono Swich i UPS do sieci komputerowej.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018- 2020
przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia
27.02.2018 r., nr XL/343/208

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu.
2. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego.
3. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego
Działania realizowane w ramach rozwoju pieczy zastępczej
1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinnych formach pieczy
zastępczej.
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dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

W 2018 r. do rodzin zastępczych trafiło po raz pierwszy 43 dzieci,
w tym: 17 dzieci do rodzin zastępczych spokrewnionych, 9 dzieci do
rodzin zastępczych niezawodowych, 9 dzieci do rodzin zastępczych
zawodowych oraz 7 dzieci do rodzinnego domu dziecka.
Na dzień 31.12.2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 189
dzieci:
– 89 dzieci w 73 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
– 50 dzieci w 34 niezawodowych rodzinach zastępczych,
– 24 dzieci w 8 zawodowych rodzinach zastępczych,
Ponadto w 5 rodzinnych domach dziecka było umieszczonych 26 dzieci.
2. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub
rodzinnego domu dziecka, w tym przeprowadzenie badań
pedagogicznych, psychologicznych i analizy dotyczącej sytuacji
rodzinnej, osobistej, majątkowej kandydatów oraz organizowanie szkoleń
dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka, kwalifikowanie ich na ww. szkolenie,
wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie
ukończenia szkolenia.
3. Przygotowanie rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka zgodnie
z art. 47 ustawy.
4. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wsparciem trzech
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objętych było łącznie 44
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało
83 dzieci.
W okresie sprawozdawczym koordynatorzy opracowali 17 planów pracy
z dzieckiem.
Od lipca 2018 r. w PCPR został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy (wcześniej 1/2 etatu) psycholog. W sprawozdawanym okresie
podjął następujące zadania:
1) Opiniowanie psychologiczne.
W sumie wydano 61 opinii:
- kandydaci na rodziców zastępczych: 36 osób, w tym: 21 kobiet
i 15 mężczyzn,
- rodziny zastępcze: 25 osób, w tym: 14 kobiet i 11 mężczyzn.
2) Diagnozowanie psychofizyczne.
W sumie wydano 37 diagnoz dzieci po raz pierwszy przyjętych do pieczy
zastępczej (18 chłopców i 19 dziewcząt).
3) Poradnictwo psychologiczne.
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W sumie odbyło się 309 indywidualnych spotkań:
a) w tym: 260 osób dorosłych (212 kobiet, 48 mężczyzn), w tym 25
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
b) oraz 49 dzieci.
W sumie pomocą psychologiczna objęto 65 rodzin zastępczych.
1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
2. Dokonywanie oceny rodzin zastępczych lub prowadzącego rodzinny
dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im
funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
W 2018 r. dokonano 79 ocen rodzin zastępczych.
3. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających oraz monitorowanie procedur adopcyjnych.
W 2018 r. do Ośrodka Adopcyjnego w Opolu zgłoszono 18 dzieci.
W 2018 r. przysposobionych zostało 6 dzieci z rodzinnej pieczy
zastępczej.
4. Współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych.
Na dzień
31.12.2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało
26 dorosłych wychowanków.
5. Współpraca z sądami i innymi instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny.
6. Szkolenia rodzin zastępczych. W 2018 r. PCPR korzystało
z nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez Ośrodek Adopcyjny,
finansowanych ze środków unijnych – 3 osoby – rodzina zastępcza
niezawodowa.
a) Organizowanie szkoleń dokształcających dla kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie
ukończenia szkolenia. W 2018 r. na niezawodowe rodziny zastępcze
przeszkolono 3 kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej
zawodowej.
b) Szkolenia rodzin zastępczych; w 2018r. odbyło się szkolenie
podnoszące kompetencje rodzin zastępczych, w których uczestniczyło
4 rodziców zastępczych.
W 2018 roku ROPS w Opolu przeprowadził dla naszych pracowników
oraz osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
cztery nieodpłatne szkolenia w ramach cyklu pn.: „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”. W szkoleniach tych brały udział osoby prowadzące rodziny
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zastępcze i rodzinne domy dziecka: 1. „Uzależnienia i ryzykowne
zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka”, 2.” Problemy wynikające
z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem”, 3. „ Zaburzenia osobowości,
zachowań i rozwoju dzieci”, 4. „Metoda dialogu motywującego – praca
z trudnym nastolatkiem”. Chętne osoby prowadzące rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka zostały skierowane przez dyrektora PCPR na
szereg nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez ROPS w Opolu.
Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach realizujące zadanie:
1. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.
Wspieranie działań na rzecz rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej:
Współpraca z PCPR, kuratorami sądowymi, rodzicami zastępczymi.
1) Udział pedagogów szkolnych w posiedzeniach Zespołów ds. rodzin
zastępczych.
2) Organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów pozostających w rodzinach zastępczych, konsultacje
specjalistyczne, przygotowanie opinii o uczniach.
3) Objęcie pomocą i wsparciem psychologicznym i materialnym
w procesie usamodzielnienia się wychowanków pieczy zastępczej
i innych instytucji.
Dobre praktyki.
Od lat Centrum zapewnia coroczny udział rodziców w szkoleniach
podnoszących ich kwalifikacje. Dbamy o to by szkolenia prowadzili
doświadczeni fachowcy, trenerzy i praktycy. Od wielu lat wybór tematyki
szkoleń prowadzony jest w sposób koncyliacyjny, do osób sprawujących
pieczę zastępczą kierowane są ankiety w sprawie tematyki szkoleń
najbardziej potrzebnych i oczekiwanych.
W PCPR funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców zastępczych,
a doświadczony psycholog oraz pedagog świadczą poradnictwo dla osób
sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci.
W dniu 26 maja 2018 r. w Parafii pw. Św. Eugeniusza de Mazenod
w Kędzierzynie - Koźlu odbył się festyn rodzinny pod honorowym
patronatem m.in. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego.
Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie -Koźlu oraz Stowarzyszenie Rodzin
Zastępczych „Dobra Rodzina”. Jednym z celów festynu była promocja
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rodzicielstwa zastępczego,
Rodzicielstwa Zastępczego.

a

imprezą

towarzysząca

był

Dzień

W 2018 roku dzięki staraniom Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pozyskano
od sponsora 5 zestawów komputerowych, które przekazano najbardziej
potrzebującym rodzinom zastępczym.
Dzięki staraniom pracowników PCPR pozyskano pomoc wolontariuszy –
nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży przebywających
w pieczy zastępczej – z j. angielskiego, matematyki, fizyki i chemii.
W koloniach letnich organizowanych w ramach akcji „Muszkieterzy”
brało udział 3 dzieci; w koloniach letnich dla dzieci do 16 roku życia
brało udział 7 dzieci, a w obozie językowym dla młodzieży powyżej
16 roku życia brało udział 5 osób (w ramach projektu EFS „Bliżej
rodziny i dziecka”). W ramach tego ostatniego projektu dzieci pojechały
na zimowisko. W koloniach letnich organizowanych przez Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle brało udział 3 dzieci, jedna rodzina zastępcza
(opiekunka i dwoje dzieci) pojechała na wyjazd letni organizowany przez
Caritas działający przy Parafii pw. Ś.ŚW Zygmunta i Jadwigi Śląskiej.
Od 2016r. w naszym
Powiacie działa mieszkanie chronione,
przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
Mieszkanie przeznaczone jest dla trzech osób.
W 2018 r. Dyrektor PCPR podpisał z Dyrektorem SPZOZ-em umowę
o współpracy dotyczącą wpierania dzieci przebywających w pieczy
zastępczej w zakresie ułatwień przyjęcia do lekarzy specjalistów
(w okresie pierwszych 6 miesięcy pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb

W ramach projektu EFS „Bliżej rodziny i dziecka” zakupiono kompletne
wyposażenie do pokoju dla dwóch koordynatorów (meble, dwa zestawy
komputerowe z drukarką, niszczarka).
Dokonywano bieżących remontów i napraw sprzętu w mieszkaniu
chronionym, oraz zakupów drobnego wyposażenia (karnisze, czujnik
czadu, drobny sprzęt kuchenny).

Polityka prorodzinna.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1.03.2016 r.,
nr XV/128/2016.
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przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

Powiatowy Program korekcyjno– edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie pn.: „W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ” na lata 20162021 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 1.03.2016 roku, nr XV/129/2016.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu.
2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Kędzierzynie –Koźlu.
3. Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.
4. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.
1. Do zadań wykonywanych w 2018 r. przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należało w szczególności:
a) realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
działającym przy PCPR w Kędzierzynie -Koźlu ,
c) realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
2. Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach realizujące zadanie:
1) działający w strukturach PCPR Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy Rodzinie dysponuje 10 miejscami hostellowymi.
Jest miejscem całodobowego czasowego pobytu, na okres do trzech
miesięcy dla ofiar przemocy w rodzinie i dzieci będących pod ich opieką.
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Pomoc udzielona przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w 2018r.:
Typ osób

1.
w tym:
a)
b)
c)

Liczba osób

Ogółem

238

W tym: liczba osób
korzystających
z pomocy całodobowej
26

Kobiet
Mężczyzn
Dzieci

144
59
35

11
0
15

Rodzaj udzielonej pomocy w przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:
Ogółem:
W tym:
- poradnictwo medyczne
-poradnictwo
psychologiczne
- poradnictwo prawne
- poradnictwo socjalne
- poradnictwo zawodowe i
rodzinne

238
0
85
73
37
43

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Liczba edycji programu:
Liczba uczestników:
Liczba osób, które ukończyły
program:

mężczyźni:
kobiety:
mężczyźni:

2
36
0
28

kobiety:

0

2) Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego.
Od stycznia 2017 roku w strukturach organizacyjnych Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu działa Zespół ds.
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.
Łącznie w 2018 r. wsparciem objęto ponad 200 osób, podjęto około 400
interwencji.
3) Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.
a) Podejmowanie działań w celu rozwijania świadomości mieszkańców
Powiatu w zakresie zagrożeń dot. rodziny:
- Podejmowanie przez I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu
szeregu działań, akcji w ramach realizacji projektu „Szkoła przyjazna
rodzinie”.

Strona 68 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

- Realizacja programów o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,
prowadzenie działań utrzymujących przyznany szkole certyfikat „Szkoła
przyjazna rodzinie”.
b) Wzrost kompetencji rodzicielskich:
- Prowadzenie pedagogizacji rodziców np. w zakresie profilaktyki
uzależnień i przemocy, rozwiązywania problemów wychowawczych.
- Prowadzenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
cotygodniowych warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców
rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców „Szkoła rodziców
i wychowawców”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego.
Udzielanie porad i wsparcia rodzicom zastępczym uczniów szkół.
Współpraca w tym zakresie z PCPR i kuratorami sądowymi.
Pedagogizacja rodziców na temat „Cyberprzemocy”.
Profilaktyka przestępczości oraz działania zwiększające bezpieczeństwo
w szkołach: Szkoły posiadają monitoring, nauczyciele pełnią dyżury na
korytarzach podczas przerw.
Udział w zespole interdyscyplinarnym „Niebieska Karta” dotyczącym
rodzin uczniów, współpraca w tym zakresie z policją i z sądem oraz
z Ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Udzielanie wsparcia
i pomocy ofiarom przemocy, terapia ofiar – uczniów szkoły.
Promocja profilaktyki zdrowia: Realizacja projektów:
- ARS, czyli jak dbać o miłość.
- Znamię? Znam je!
- Podstępne WZW.
Realizacja programów o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,
promujących zdrowie fizyczne, społeczne, psychiczne, adresowanych do
uczniów i rodziców. Indywidualne poradnictwo psychologicznopedagogiczne. Spotkania grupowe ze specjalistami np. lekarz, seksuolog,
pielęgniarka itp. Realizacja programów „Zdrowo po zdrowie”,
„Śniadanie daje moc”, „Szklanka mleka”.
Współpraca z pielęgniarką szkolną. Realizacja programu profilaktycznowychowawczego szkoły, realizacja programu „Jestem bezpieczny
w szkole i środowisku”.
Dobre praktyki.
W roku 2018 pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie przeprowadzili w 15 szkołach podstawowych
i ponadgimnazjalnych warsztaty dla ok. 800 osób. PCPR w Kędzierzynie
-Koźlu wyszło z inicjatywą skutecznego zwalczania zjawiska przemocy
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w rodzinie poprzez zorganizowanie profilaktycznych, bezpłatnych
warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży, których celem było
zapoznanie uczestników zajęć z genezą, formami przemocy i ich
wpływem na życie rodziny oraz przekazaniem informacji gdzie można
szukać pomocy.
4. Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego
Szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach grupy
wsparcia w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego:
 16.10.2018 - ZiK- obszary działań, zasady współpracy ze
szkołami (5 osób).
 17.10.2018 - ZiK- obszary działań, zasady współpracy ze
szkołami (6 osób).
 13.11. 2018 - Metody i techniki pracy terapeutycznej (8 osób).
 14.11. 2018 - Depresja-objawy, diagnoza, terapia (5 osób). Osoby
prowadzące – psycholog Zespołu i pedagog Zespołu.
 11.12. 2018 - Metoda dialogu motywującego-praca z trudnym
nastolatkiem (21 osób).
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynnie włączyło się w akcję
„Szlachetna Paczka”, z pieniędzy zebranych wśród Radnych Powiatu
zrobiono zakupy dla rodziny zgłoszonej.
Część mebli w Ośrodku Wsparcia została zamontowana przez
wolontariuszy.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy
zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

W Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zakupiono sprzęt
RTV i AGD (lodówka, pralka, konwektor, odkurzacz), drobne
wyposażenie (naczynia, patelnie, sztućce, suszarka, pościel, koce,
wieszaki), meble do wszystkich pomieszczeń oraz meble kuchenne,
komputer z oprogramowaniem; przeprowadzono remont łazienekkanalizacja i wymiana kabiny prysznicowej.
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Nazwa zadania

Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego z dnia 31.01.2017 r., nr XXV/214/2017

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu.
2. Domy Pomocy Społecznej działające na obszarze Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
3. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.
4. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –Koźlu.
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie –Koźlu.
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Kędzierzynie-Koźlu.
Do zadań wykonywanych w 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, wynikających z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
należało w szczególności:
1) Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2) Współpraca z instytucjami administracji samorządowej i rządowej
w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1.
3) Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków
niepełnosprawności.
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4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej tych osób.
5) Dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby
niepełnosprawnej.
6) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej oraz ocena ich działalności.
7) Przygotowanie i opracowywanie stosownych uchwał oraz sprawozdań
dotyczących wyżej wymienionych zadań.
8) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych.
9) Realizacja zadań zawartych w rządowych i powiatowych programach
wspierania osób niepełnosprawnych takich jak:
-Aktywny Samorząd,
-Wyrównywanie różnic między regionami III,
-Powiatowy Program.
Wykonanie zadań ze środków algorytmowych PFRON kształtowało się
następująco:
1) Turnusy rehabilitacyjne
Tabela: Liczba przyznanych dofinansowań w zależności od stopnia Niepełnosprawności
(osoby dorosłe) – stan na 31.12.2018 r.
Liczba
przyznanych
dofinansowań
dla os. z I
grupą /znaczny/

Pobyt z
opiekunem

Liczba
przyznanych
dofinansowań
z II grupą
/umiarkowany

Pobyt z
opiekunem

Liczba
przyznanych
dofinansowa
ń z III
grupą/lekki

Pobyt
z opiekunem

54

37

54

12

18

1
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Przyznane dofinansowania dla dzieci na turnusie rehabilitacyjnym - stan na
31.12.2018r.
Liczba złożonych
wniosków na
dofinansowań do
turnusu
rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży
uczącej się

36

Liczba
wypłaconych
dofinansowań

32

Pobyt dziecka na
turnusie z
opiekunem

35

Liczba
wypłaconych
dofinansowań do
pobytu dziecka
z opiekunem

31

Wszystkie dzieci i młodzież ucząca się, które złożyły wniosek do PCPR
w celu otrzymania dofinansowania do udziału
w turnusie
rehabilitacyjnym otrzymały dofinansowanie.
2) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
Środki PFRON wydatkowane na dofinansowania Sportu Kultury
Rekreacji i Turystyki w 2018r.
Środki PFRON wydatkowane na dofinansowania Sportu Kultury
Rekreacji i Turystyki w 2018r.
Liczba złożonych wniosków: 9.
Liczba wniosków objętych dofinansowaniem: 9.
3)
Likwidacja
barier
architektonicznych,
technicznych
i w komunikowaniu się.
Do PCPR do 31.12.2018r. wpłynęło na:
- Bariery architektoniczne 41 wniosków na kwotę 695 152,46 zł.
- Bariery w komunikowaniu się: 34 wnioski na kwotę 92 813,00zł.
- Bariery techniczne: 7 wniosków na kwotę 38 080,00 zł.
Łącznie do 31.12.2018 roku wpłynęły 82 wnioski o dofinansowanie
do likwidacji barier na kwotę 790 045,46zł.
Bariery

architektoniczne
w komunikowaniu
się

techniczne
Razem:

Liczba
złożonych
wniosków
41

Liczba
zawartych
umów
24

Liczba
rezygnacji po
zawarciu umów
3

34

22

0

7

6

0

82

52

3
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4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ok. 100-140 wniosków.
W zadaniu: dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny zrealizowano w 2018 roku ok.
130 wniosków z 2017 r.
W 2018 r. wpłynęło 701 wniosków w tym zakresie, do końca roku 2018
zrealizowano 415 wniosków.
Tabela: zaangażowanie środków finansowych z PFRON na dzień 31.12.2018r.
Nazwa zadania
Plan
Plan po
Wykonanie na
początkowy
zmianach (stan dzień
na 2018 r.
na 31.12.2018r) 31.12.2018r.
Turnusy rehabilitacyjne
215 000,00 zł.
215 000,00 zł.
215 000,00 zł.
Likwidacja barier
architektonicznych,
technicznych
i w komunikowaniu się
Środki ortopedyczne
i pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny
Staże na zasadach
określonych ustawie
o promocji
i instytucjach rynku
pracy(realizacja przez
PUP w Kędzierzynie –
Koźlu)
Dotacje na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
(realizacja przez PUP
w Kędzierzynie –
Koźlu)
Szkolenia osób
niepełnosprawnych
(realizacja przez PUP
w Kędzierzynie –
Koźlu)
Sport, kultura, rekreacja

225 000,00 zł.

214 326,02 zł.

214 326,02 zł.

421 101,00 zł.

474 774,34 zł.

474 773,83 zł.

Warsztat Terapii
Zajęciowej
Usługi tłumacza języka
migowego
RAZEM

24 000,00zł.

9 027,99 zł.

20 000,00 zł.

0,00 zł.

0,00 zł.

6 000,00 zł.

0,00 zł.

0,00 zł.

30 141,00 zł.

30 114,65 zł.

30 102,65 zł.

639 840,00 zł.

663840,00 zł.

663 840,00 zł.

2 000,00 zł.
1 583 082,00zł

0,00 zł.
1 607 083,00 zł.

8 940,80 zł.

0,00 zł.
1 606 983,30 zł.
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Środki Powiatu w ramach realizacji programu wspierania działań na rzecz
osób niepełnosprawnych wydatkowane na dofinansowania w 2018r.
Do dnia 31.12.2018 r. zawarto i zrealizowano siedem umów.
Realizacja programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III".
W 2018 roku Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski ponownie przystąpił do
realizacji programu ze środków PFRON pn. „Wyrównywanie różnic
miedzy regionami”.
W roku 2018 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu
realizował projekt dofinansowany z Programu wyrównywania Różnic
miedzy regionami III.
Realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd.
W 2018 roku Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski ponownie przystąpił do
realizacji programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja zadań z podziałem na poszczególne moduły i obszary
przedstawiała się następująco:
MODUŁ I
Nabór wniosków trwał od 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r.
Stan na 31.12.2018 r.
Obszar A- likwidacja bariery transportowej.
Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu - Liczba wniosków 6 na kwotę 47 600,00 zł.
Zrealizowano 5 na kwotę 23 372,50 zł.
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - Liczba
wniosków 1 na kwotę 2 200,00 zł – zweryfikowany pozytywnie pod
względem formalnym, w trakcie realizacji; do tej pory wypłacono kwotę
1 600,00 zł.
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym.
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania – liczba wniosków 4 na kwotę
35 727,00 zł. - zrealizowano 3 wnioski na kwotę 27 932,01 zł.
Zadanie 2 - dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - liczba
wniosków - 1 na kwotę 2 000,00 zł, zweryfikowany negatywnie.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się.
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
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Liczba złożonych wniosków - 8 na kwotę 19 310,00 zł. – zrealizowano
8 wniosków na kwotę 13 714,01 zł.
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne.
Liczba wniosków - 3, na kwotę 59 450,00 zł. - pozytywna formalna
weryfikacja, w trakcie realizacji 3 wnioski na kwotę 59 400,00 zł.
Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny.
Liczba wniosków - 0
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Liczba wniosków 5, na kwotę 5 580,00 zł - weryfikacja formalna
pozytywna, zrealizowano 5 wniosków na kwotę 3 941,17 zł.
MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór
wniosków trwał:
1) wnioski na I półrocze 2018 w terminie od 03 marca 2018 r. do dnia 30
kwietnia 2018 r.
2) wnioski na II półrocze w terminie od 01 września 2018 r. do dnia
10 października 2018 r.
I półrocze
Liczba złożonych wniosków - 18, przyznano dofinansowanie dla
16 wnioskodawców na kwotę 45 509,00 zł. wypłacono 45 509,00 zł.
W tym obszarze nastąpiły dwie rezygnacje po wydaniu decyzji.
II półrocze
Złożonych wniosków – 15, przyznano dofinansowanie dla
15 wnioskodawców na kwotę 43 410,00 zł., z czego wypłacono kwotę
24 634,00 zł pozostała kwota 18 776,00 zł zostanie wypłacone po
zakończeniu roku akademickiego i dostarczeniu odpowiednich
dokumentów uprawniających do otrzymania pozostałej kwoty
przyznanego dofinansowania.
Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach realizujące zadanie.
1. Domy Pomocy Społecznej działające na obszarze powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego:
1)
Dom
Pomocy
Społecznej
przeznaczony
dla
osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji
społecznej: Pomoc mieszkańcom w indywidualnym zakupie: pionizatora
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oraz dwóch wózków inwalidzkich, w tym jednego przeznaczonego do
transportu samochodowego.
Integracja
społeczna
osób
niepełnosprawnych:
Współpraca
z osobą prywatną w zakresie usług wolontarystycznych.
Wsparcie środowiskowe i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom: Udział grupy teatralnej „Obiboki” w konkursach na
terenie miasta oraz województwa (Pruszków, Opole).
2) Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
i osób w podeszłym wieku.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji
społecznej:
- brak barier architekt. Winda,
- szerokie hole, sale,
- alejki spacerowe w parku (kostka),
- zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
- codzienny dostęp do gabinetu rehabilitacyjnego,
- stały , całodobowy dostęp do opieki medycznej.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: Korzystanie z pomocy
wolontariuszy.
-Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji
społecznej: Zamontowanie w I Liceum Ogólnokształcącym
w Kędzierzynie-Koźlu dodatkowych poręczy ułatwiających poruszanie
się osobom niepełnosprawnym.
Przystosowanie w szkołach toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku A w ZSTiO w KKoźlu. Zakup laptopa dla ucznia niedowidzącego. Zakup wózka
inwalidzkiego. Praca kadry pedagogicznej mająca na celu przygotowanie
ucznia niepełnosprawnego do egzaminu maturalnego. Kierowanie
absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy na Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Nawiązanie
przez
Zespół
Szkół
Specjalnych
w Kędzierzynie-Koźlu współpracy z Fundacją „Kocham swoje życie”,
która planuje utworzyć w Kędzierzynie- Koźlu Zakład Aktywizacji
Zawodowej”- pomoc w rekrutacji uczniów i absolwentów.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: Pozyskanie przez
I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu dotacji i realizacja
projektu „Znaki szczególne” zapobiegającego wykluczeniu społecznemu.
24-letnia działalność grupy „Volontarius” obejmująca swym patronatem
dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Strona 77 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Prowadzenie na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w KędzierzynieKoźlu zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenie
bieżącej diagnozy funkcjonalnej uczniów, obejmowanie aktywną opieką
psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną wszystkich dzieci
niepełnosprawnych w szkole oraz ich rodziców doradztwem
psychologicznym i pedagogicznym, edukacja osób niepełnosprawnych
w różnym stopniu na wszystkich etapach edukacyjnych. Zespół Szkół
Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu posiada podjazdy dla wózków,
windę, dostosowane toalety, stanowiska nauki i pracy oraz sprzęty
niezbędne do funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w szkole.
Nauczyciele posiadają przygotowanie specjalistyczne do pracy z osobami
niepełnosprawnymi.
Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej, zapobieganie
bezrobociu oraz jego niekorzystnym skutkom wśród osób
niepełnosprawnych i aktywizacja zawodowa osób Niepełnosprawnych:
Współorganizowanie Targów Pracy, doradztwo zawodowe dla osób
niepełnosprawnych. Przeprowadzanie ankiet zawodoznawczych oraz
diagnoza predyspozycji i możliwości uczniów na lekcjach. Prowadzenie
zajęć edukacyjno -zawodowych przez doradców zawodowych na terenie
szkół, CKPiU i PUP.
Zajęcia edukacyjno- zawodowe z doradcami zawodowymi, wycieczki
zawodoznawcze, udział w projektach, praktyki zawodowe.
Udział w Targach Pracy, wycieczki zawodoznawcze, współpraca
z pracodawcami. Udział w szkoleniach, udział w projektach
zawodowych.
3. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –Koźlu.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: Wsparcie Zespołu Szkół
Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu na następujące
przedsięwzięcia:
-Wojewódzkie Zawody Sportowe "MAŁY OLIMPIJCZYK",
-Konferencja "Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych",
-Dzień Św. Marcina jako promocja kultury i historii lokalnej,
- Współorganizacja „VI Otwartego Memoriału Pływackiego ku czci
Św. Jana Pawła II” z udziałem osób niepełnosprawnych.
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie -Koźlu
W 2018 roku w WTZ funkcjonowały następujące pracownie: stolarska,
komputerowa, rzeźbiarska, gospodarstwa domowego, umiejętności
społecznych, krawiecka, plastyczna, ogrodnicza. W ramach pracy
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Warsztatu prowadzi się : ergoterapię (terapia przez pracę oraz zajęcia
manualne w pracowniach), arteterapię (terapia poprzez sztukę),
muzykoterapię,
dogoterapię,
rehabilitacje
ruchową,
terapię
psychologiczną, przygotowanie zawodowe, treningi umiejętności życia
codziennego, trening ekonomiczny, trening edukacyjny, trening
społeczny, wycieczki. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Jest to niezbędne do
prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia – na miarę jej możliwości. W roku 2018 pracę
zawodową podjęło 2 uczestników WTZ. W praktykach zawodowych
wzięło udział 17 uczestników.
Dobre praktyki
- W ramach dofinasowania zadań z zakresu likwidacji barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
PCPR zatrudnia na umowę zlecenie specjalistę z zakresu prawa
budowlanego sporządzającego kosztorys zadania oraz dokonującego
odbioru zadania z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
- W Powiecie od wielu lat Zarządzeniem Starosty powoływana jest
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W składzie
5-osobowej Rady znajdują się przedstawiciele środowisk związanych
z osobami niepełnosprawnymi. Zadaniem Rady jest m.in. opiniowanie
wniosków do programu „Wyrównywanie różnic między regionami”,
opiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu w sprawie określenia
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na
kolejne lata oraz uchwał zmieniających w trakcie roku, coroczne ustalenie
zasad przyznawania dofinasowań do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej. Rada opiniowała nowe druki formularzy o dofinasowanie
zadań z rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych ze
środków PFRON. Rada brała czynny udział w tworzeniu oraz
opiniowaniu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
- Od wielu lat Powiat przeznacza na wsparcie osób niepełnosprawnych
środki własne, w roku 2018 byłą to kwota 10000,00 zł.
- PCPR realizuje program „Aktywny Samorząd” oraz „Wyrównywanie
różnic między regionami”.
- Powiat dofinansowuje dzielność Domów Pomocy Społecznej.
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- PCPR w mijającym roku skierował na kurs j. migowego pracownika
zatrudnionego w Zespole Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i Obsługi Programów PFRON.
- W mijającym roku Powiat aktywnie uczestniczył w projekcie POWER
Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM pn. ,, Monitorujemy opolskie
urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych”.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie -Koźlu
przystąpiło w ubiegłym roku do ogólnopolskiego projektu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „System Obsługi
Wsparcia”. Dzięki wdrożeniu tego systemu stanie się możliwe
elektroniczne składanie wniosków dot. dofinasowania osób fizycznych ze
środków PFRON. Już w ubiegłym roku Zarządzeniem Starosty
wprowadzono nowe formularze wniosków o dofinasowanie powyższych
zadań, zgodne z wytycznymi systemu Systemu Obsługi Wsparcia.
W tym roku podjęto dalsze prace wdrożeniowe.
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje
zadania zlecone Powiatowi. Zadania Zespołu to:
- orzekanie i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do
16 roku życia,
- orzekanie i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób
po 16 roku życia.
- orzekanie i wydawanie orzeczeń o ustalenie stopnia niepełnosprawności
i wskazań do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Orzeczenie jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z konkretnej
pomocy i wsparcia oraz uprawniającym do ulg i uprawnień wynikających
z rozmaitych przepisów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych realizowanych przez sieć instytucji i organizacji
pozarządowych.
Z danych za 2018 rok wynika, że liczba wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia wyniosła 124,
w tym:
- 99 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 24 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Natomiast dla osób powyżej 16 roku życia wydano 1196 orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, w tym:
-317 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności,
- 559 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
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- 273 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 24 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 23 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Zespół wydał 472 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz 204 karty
parkingowe.
W 2018 roku odbyło się 146 składów orzekających, na których
rozpatrzono łącznie 1341 wniosków o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Zniesienie barier architektonicznych w miejscach użyteczności
publicznej - od 1.09.2018 roku nowa siedziba Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Judyma 5 w centrum Kędzierzyna, w niedalekiej odległości od
budynku głównego Starostwa Powiatowego. W nowej siedzibie Zespołu
znalazło się miejsce m.in.: na gabinety członków składów orzekających,
pokoje do przyjmowania interesantów, toaletę dla osób
niepełnosprawnych, archiwum Zespołu. Jest też obszerna, wygodna
poczekalnia w której wydzielono również kącik dla dzieci. Co ważne,
wszystkie pomieszczenia, w których obsługiwani są klienci Zespołu
mieszczą się na parterze pozbawionym barier, progów czy schodów.
Budynek posiada windę, a obok budynku znajdują się miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Przeniesienie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
do pomieszczeń w budynku przy ul. Judyma 5 (wraz z adaptacją
pomieszczeń).

Nazwa zadania

Transport zbiorowy i drogi publiczne.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan

W zakresie transportu drogowego
W 2014 roku uchwalono Uchwałą Nr LIII Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu drogowego dla Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego. Zaplanowano w nim 27 linii o charakterze użyteczności
publicznej w perspektywie do 2025r.
W 2018 roku na terenie powiatu przewozy regularne wykonywał
przewoźnik zewnętrzny Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
Przewoźnik ten wykonywał na własne ryzyko ekonomiczne przewozy na
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realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

26 liniach regularnych na podstawie uzyskanych zezwoleń na przewozu
regularnym w transporcie drogowym osób, zapewniając tym samym
dowóz pasażerów z każdej gminy do miasta.
W zakresie dróg publicznych
Uchwałą Nr XIII/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. została przyjęta
Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku.
Celem strategicznym Strategii Rozwoju Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do 2022 roku jest wzmocnienie zdolności Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego do kreowania wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców
z uwzględnieniem zapewnienia im najwyższych jakościowo usług
społecznych, takich jak: edukacja, ochrona zdrowia i opieka senioralna.
Cele szczegółowe służące realizacji celu strategicznego to:
1) wzmocnienie integralności powiatu na płaszczyźnie Kędzierzyn-Koźle
– gminy wiejskie,
2) wdrażanie na szczeblu powiatowym wspólnotowej polityki spójności wzmocnienie współpracy miasta i gmin wiejskich, koniecznej dla
realizacji wspólnych działań,
3) wspieranie działań regionalnych służących rozwiązaniu problemu
depopulacji,
4) wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju.
Wykaz strategicznych zadań drogowych zrealizowanych w 2018 roku
Zadania
Lp.
Nazwa zadania
Zakres
zrealizowane
1
Przyłączenie powiatu do budowanej
Zrealizowane
autostrady A4, poprzez budowę drogi
w zakresie
dojazdowej na terenie miasta
przebudowy drogi
Kędzierzyn-Koźle
Tak
powiatowej
nr 1435 O

2

3

Poprawa nośności
i poziomu bezpieczeństwa istniejących
dróg publicznych, usprawniająca
dojazd do terenów koncentracji
W trakcie
przedsiębiorczości oraz łączących
realizacji
centralny ośrodek powiatu
z gminami wiejskimi oraz
zapewniający spójność z drogami
wyższego rzędu
Plan inwestycyjny i zadania priorytetowe w sieci dróg powiatowych:
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A

B

C

D
E

F
G

H

Przebudowa drogi
o znaczeniu strategicznym dla
Subregionu – drogi
nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków
na odcinku Ucieszków-granica
powiatu: Etap I odcinek Gościęcin –
Trawniki – granica powiatu
Poprawa dojazdu do autostrady A4 –
przebudowa drogi powiatowej nr 1435
O – ul. Grunwaldzka w KędzierzynieKoźlu i drogi powiatowej nr 1435 O –
ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1460
O na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 421 do granicy województwa
w km 0+000 – 1+559
Przebudowa drogi powiatowej nr 2056
O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż
drogi powiatowej 1435 O
W Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1402
O Kędzierzyn-Koźle – Kotlarnia
Przebudowa drogi nr 1411 O
Gościęcin – Łężce w km 0+000-5+343

Tak częściowo

Tak

Tak

Tak
Tak częściowo

Wykonano
odcinek przez m-ć
Kamionka

Takczęściowo
Tak częściowo

Przebudowa drogi 1409 O na odcinku
Łężce – Większyce
Tak częściowo

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Wykonano
odcinek Trawniki
- granica powiatu

Wykonano
fragment drogi
1422 O
Sukowice-Cisek
Do uzupełnienia
wzdłuż drogi
1404 O
Cisek – Bierawa
i drogi 1431 O
Długomiłowice –
Reńska Wieś nad

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu - jednostka jest
finansowana z dochodów własnych, dochodów powiatu, dotacji celowej
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
a także z wolnych środków i kredytu.
Na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnienie
kształtowało się następująco: 21 osób, w tym 20 w pełnym wymiarze
czasu pracy i 1 osoba na ½ etatu:
 kadra kierownicza – 3 osoby
 pracownicy administracyjni – 6 osób
 pracownicy drogowi - 11 osób
 sprzątaczka – 1 osoba (1/2 etatu)
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Długość dróg powiatowych – 249,28 km (Gmina Bierawa 24,15km, Gmina Cisek - 33,07 km, Gmina Pawłowiczki - 75,63km,
Gmina Polska Cerekiew - 20,96 km, Gmina Reńska Wieś - 37,20 km,
Gmina Kędzierzyn-Koźle - 58,27 km).

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2018 r.

Zadania zrealizowane ze środków zewnętrznych:
 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska
Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II” - realizacja zadania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019) – 3 248 731 zł.
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 - realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 – 7 371 286 zł.

 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska
Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II” (realizacja zadania w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 – dotacja z budżetu państwa - 50%- 1 624 366 zł., wkład
własny Powiatu - 50%- 1 624 366 zł) - 3 248 731 zł.
 Modernizacja rowów (wzmocnienie ażurami) przy drodze powiatowej
nr 1402 O Stara Kuźnia” - 109 818 zł.
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Trawniki-Gościęcin 148 215 zł.
 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 O ul. Karola
Inwestycje
Miarki w Polskiej Cerekwii - 75 044 zł.
realizowane
w obszarze, którego  Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica – granica Powiatu
dotyczy zadanie
– 155 967 zł.
(jeżeli dotyczy)
 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2069 O
w roku
ul. Szymanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” - 85 781 zł.
sprawozdawczym.
 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2064 O
ul. Powstańców w Kędzierzynie-Koźlu”- 434 332 zł.
 Przebudowa przejścia dla pieszych (poprawa bezpieczeństwa ruchu)
droga powiatowa nr 2053 O Aleja Lisa w Kędzierzynie-Koźlu” 57 303 zł.
 Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2043 O ul. Damrota
w Kędzierzynie-Koźlu” - 92 865 zł.
 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1435 O
ul. Grunwaldzka z ul. Spokojną w Kędzierzynie-Koźlu” - 158 981 zł.
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę
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7 371 286 zł., w tym:
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 - realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 – 7 371 286 zł.
Pozostałe inwestycje, o mniejszej wartości przedstawione są
w Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kędzierzyńsko– Kozielskiego za 2018 rok.

Realizacja zadań
w zakresie
komunikacji

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania

W Wydziale Komunikacji i Transportu załatwiono w 2018 r. około 40000
spraw, w tym m.in.:
1) wydano uprawnień do kierowania pojazdami - 2276;
2) zatrzymano uprawnień do kierowania pojazdami - 220;
3) zarejestrowano czasowo pojazdów - 8113;
4) zarejestrowano na stałe i wymieniono dowodów rejestracyjnych 11043;
5) wyrejestrowano pojazdów - 924;
6) przyjęto zawiadomienia o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu – 3276;
7) wydano opinii nt. uzgodnień komunikacyjnych - 20;
8) skontrolowano przedsiębiorców prowadzących transport
drogowy - 54;
9) skontrolowano stacji kontroli pojazdów - 11.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu, natomiast
odniesienia do realizacji zadania zostały szczegółowo ujęte w innym
dokumencie, tj. „Strategia Rozwoju Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do 2022 roku”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/113/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.
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z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

1. Wydział Promocji
2. Powiatowy Konserwator Zabytków

Kultura:
Zorganizowano imprezę masową na okoliczność jubileuszu samorządu
pn. „Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa PRZEBOJE ŚWIATA”,
XIX edycję imprezy PŁYWADŁA – spływu Odrą, przy udziale
partnerskich i sąsiednich samorządów, udzielono wsparcia na
organizację 35 wydarzeń kulturalnych szkołom, organizacjom
pozarządowym i wolontariuszom, odbyły się m.in. festiwale, przeglądy
muzyczne, konkursy plastyczne, fotograficzne, wydarzenia promujące
kulturę i lokalna tradycję. Powiat organizował także uroczystości
z okazji świąt państwowych i rocznic związanych z walkami
o niepodległość. Powiat wspiera także działalność „Kandersino – Chóru
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, który koncertuje na różnych
wydarzeniach okolicznościowych w organizowanych Powiecie.
Ochrona zabytków: udzielono dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Trójcy Świętej w Bierawie, w wysokości 20 tys. zł. na prowadzenie
Najważniejsze
informacje dotyczące robót budowlanych oraz prac restauratorskich w zakresie demontażu
realizacji zadania
oraz utylizacji boazerii cokołowej, likwidacji pęknięć strukturalnych
w 2018 r.
murów wewnętrznych oraz renowacji wypraw tynkarskich w kościele
parafialnym.
Na 2018 rok przyznano dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
w wysokości 40 tys. zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, na podstawie art.
19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018
r. poz. 574, 1669):
1. W zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania
materiałów bibliotecznych: zakupiono 1467 egzemplarzy zbiorów
bibliotecznych na kwotę 36 998,80 zł.; zostały one opracowane
w systemie „Prolib” i skierowane do bibliotek celem udostępniania;
2. W zakresie pełnienia funkcji ośrodka informacji bibliotecznobibliograficznego: gromadzenie zbiorów regionalnych, dokumentów
życia społecznego, obrazujących całokształt życia gospodarczego
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i kulturalnego Ziemi Kozielskiej, wydano „Bibliografię Ziemi
Kozielskiej za rok 2017”, którą rozesłano bibliotekom w powiecie, koszt
oprawy – 121,20 zł.;
3. W zakresie udzielania bibliotekom pomocy instrukcyjnometodycznej: zorganizowano konferencję dla bibliotekarzy
i nauczycieli pt. „Biblioteka miejscem spotkań w przełomie tradycji
i nowoczesności”, która odbyła się w siedzibie MBP, w dn. 22-23 marca
2018 r. Ponadto w zakresie współpracy gminne biblioteki publiczne
zapraszane były do udziału we wszystkich imprezach i wydarzeniach
promujących wiedzę i kulturę. Koszt szkoleń – 2 880 zł.;
4. W zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego w zakresie
realizacji przez gminne biblioteki zadań określonych w art. 27
ustawy o bibliotekach: zadania te były realizowane w zakresie
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów, tworzenia
i udostępniania informacji i przekazywania opracowań informacyjnych
do bibliotek gminnych.
Ponadto zrealizowano:
Zadanie nr 1. W roku 2018 r. odnotowano wpływ 379 wniosków i pism,
na które zostało udzielonych 338 odpowiedzi, ponadto udzielono około
100 odpowiedzi na zapytania dot. ochrony zabytków w formie
elektronicznej. Wydanych zostało 17 pozwoleń, 72 postanowienia, 239
opinii i wytycznych. Przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt inspekcji
i oględzin, a także jedna kontrola.
Zadanie nr 2. Zakup przez Wydział Gospodarczy dwóch książek.
Bieżące pozyskiwanie materiałów z Archiwum Państwowego w Opolu,
archiwum WUOZ w Opolu oraz z internetu. Udostępnianie w miarę
potrzeb.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec

Kultura fizyczna i turystyka.

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu, natomiast
odniesienia do realizacji zadania zostały szczegółowo ujęte w innym
dokumencie, tj. „Strategia Rozwoju Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do 2022 roku”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.
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2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Wydział Promocji

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

Kultura fizyczna:
Powiat objął wsparciem 32 wydarzenia sportowe, organizowane przez
szkoły, organizacje pozarządowe i wolontariuszy, m.in.: biegi, zawody
sportowo-pożarnicze, pływackie, jeździeckie, wędkarskie, łucznicze,
rajdy, spływy, wyścigi psich zaprzęgów.
Turystyka:
Wydano przewodnik turystyczny pt. „Szlakami Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego”.
W zakresie kultury fizycznej Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski wraz ze
Szkolnym Związkiem Sportowym „Opolskie” oraz Stowarzyszeniem
Olimpiady Specjalne w roku 2018 wykonywał zadania związane ze
współorganizacją zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych oraz
zawodów sportowych szkoły specjalnej „Sprawni Razem”. Zadania
związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek pełni powołany
Koordynator Sportu Szkolnego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
W ramach rozgrywek zorganizowano na terenie Kędzierzyna – Koźla:
1) Mistrzostwa Powiatu szkół - 15 imprez.
2) Półfinały Mistrzostw Województwa - 6 imprez sportowych
(szachy drużynowe, tenis stołowy, halowa piłka nożna,
siatkówka ).
3) Finały Mistrzostw Województwa - 2 imprezy sportowe
(piłka siatkowa, Szkolna Liga LA).
W roku 2018 wydatki związane z organizacją zawodów sportowych
wyniosły 34.186 zł.
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W kwocie tej mieszczą się wydatki poniesione na;
1) Organizację transportu zawodników na zawody wojewódzkie
i zawody ogólnopolskie.
2) Delegacje sędziowskie.
3) Opiekę medyczną podczas rozgrywanych zawodów.
4) Zakup pucharów, dyplomów, medali, wody mineralnej.
5) Wynajem obiektywów sportowych od Miejskiego Ośrodka
Sportu i rekreacji na potrzeby przeprowadzenia zawodów
sportowych (szkolne obiekty sportowe nie spełniały wymagań
organizacyjnych.
6) Wynagrodzenie koordynatora.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje

Geodezja, kartografia i kataster.

Administracja geodezyjna i kartograficzna realizuje zadania wynikające
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referat Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Podstawowe dane na dzień 31 grudnia 2018 r.:
- powierzchnia ewidencyjna powiatu – 62374 ha,
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dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

- ilość gmin - 6,
- obrębów ewidencyjnych – 85,
- liczba działek ewidencyjnych – 85625,
- liczba budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków –
51669,
- dla całego powiatu prowadzona jest elektroniczna, wektorowa mapa
ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza,
- dla całego powiatu prowadzone są obiektowe bazy: Ewidencji Gruntów
i Budynków (EGiB); Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT);
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500).
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wspólnie z pozostałymi powiatami
województwa realizuje projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Projekt
będzie realizowany w latach 2018-2020 i współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.03. E-usługi
publiczne. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPOP.10.03.00-160012/17-00 z dnia 27.03.2018 r. całkowity koszt projektu wynosi
7.997.976 zł w tym: dofinansowanie ze środków RPO w wysokości
6.318.401 zł oraz wkład własny partnerów w wysokości 1.679.575 zł.
Stan realizacji zadań starosty w roku 2018, wynikających z ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne:
1. przyjęto 1656 zgłoszeń pracy geodezyjnej i kartograficznej, w tym
1412 zgłoszeń z wykorzystaniem aplikacji internetowej GEO-INFO
i.Kerg,
2. przyjęto 1155 operatów tech. pracy geod. i kartogr.,
3. załatwiono 5608 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
4. aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 11695
zmian,
5. sporządzono i wysłano 8201 zawiadomień o wprowadzonych
zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków,
6. aktualizacja baz BDOT 500 i GESUT – 524 zmiany,
7. sporządzono 109 protokołów z przeprowadzonych narad
koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu,
8. zlecono 9 prac geodezyjnych i kartograficznych,
9. zawarto 11 umów (łącznie 31) z wykonawcami prac geodezyjnych
i kartograficznych o dostęp do danych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
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10. zapewniono stały dostęp do baz ewidencji gruntów i budynków
lub mapy zasadniczej dla 10 stanowisk w urzędach gmin powiatu za
pomocą aplikacji internetowej GEO-INFO i.EGiB oraz GEO-INFO
i.NET.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Gospodarka nieruchomościami.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych na lata 20182020. Plan przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu na posiedzeniu
w dniu 30 stycznia 2018r.
Plan zakładał:
1. Nabywanie nieruchomości.
2. Zbywanie nieruchomości.
3. Inne formy gospodarowania nieruchomościami tj. oddawanie
w dzierżawę bądź najem w ramach wpływających wniosków.
4. Wydatki i dochody związane z powyższym.
Plan obejmuje lata 2018-2020, zatem zrealizowany został w części.

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

w

Wydziale

Geodezji,

Zbyto:
1. Działkę nr 10/12 w obrębie Chrósty (tryb przetargowy).
2. Działkę nr 2226/36 w obrębie Koźle (tryb bezprzetargowy).
3. Działkę nr 2226/37 w obrębie Koźle (darowizna).
4. Działkę nr 366/1 w obrębie Naczęsławice (darowizna)
Nabyto:
1. 20 działek w obrębie Azoty (darowizna).
2. Działkę nr 1074/2 w obrębie Kłodnica (na mocy decyzji ZRiD).
3. Działki nr 2477/6 i 2477/14 w obrębie Koźle (darowizna).
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4. Działki nr 727/2, 732/2 i 731/2 w obrębie Kłodnica (na mocy decyzji
ZRiD).
5. Działki nr 1469/1 w obrębie Kędzierzyn (umowa sprzedaży).
Poniżej przedstawiono dane dotyczące mienia powiatowego:
a) Ewidencja nieruchomości powiatu:
- działki o uregulowanym stanie prawnym i posiadające urządzoną
księgę wieczystą na rzecz Powiatu: 420,
- działki o uregulowanym stanie prawnym i posiadające urządzoną
księgę wieczystą z wpisem prawa użytkowania wieczystego na rzecz
Powiatu: 2,
- działki o nieuregulowanym stanie prawnym: 0,
b) Stan rozdysponowania:
- oddane w użytkowanie wieczyste: 0 działek,
- najem nieruchomości: 5 umów na łączną powierzchnię 246,03 m2,
- zgoda na najem bądź dzierżawę nieruchomości będących we władaniu
powiatowych jednostek organizacyjnych: 10 umów na łączną
powierzchnię 511,89 m2,
- zgoda na najem bądź dzierżawę nieruchomości, będących we władaniu
powiatowych jednostek organizacyjnych wyrażona przed dniem
1 stycznia 2018r., obejmujących swym zakresem 2018r.: 2 umowy na
łączną powierzchnię 224 m2,
- oddanie w użyczenie: 1 umowa obejmująca powierzchnię 26,22 m2,
zawarta z powiatową jednostką organizacyjną,
- trwały zarząd: udział w 1 nieruchomości o powierzchni 140,75 m2 na
rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej.
Poniżej przestawiono informacje dotyczące Mienia Skarbu Państwa
w dyspozycji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
a) ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa: liczba działek 7451 o pow.
4135,1882 ha,
b) rozdysponowanie:
użytkowanie wieczyste: 3873 działki o pow. 2726,9983 ha,
dzierżawa: 132 działki o pow. 89,4581 ha
użyczenie: 13 działek o pow. 4,1999 ha
trwały zarząd: 1821 działek o pow. 1028,0342 ha
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego

Nabycie działki nr 1469/1 o powierzchni 0,0081 ha, położonej w obrębie
Kędzierzyn, aktem notarialnym umowy sprzedaży nr Rep.A:6266/2018
z dnia 16.10.2018r.
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dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

Administracja architektoniczno-budowlana.

Administracja architektoniczno-budowlana pracuje na podstawie ustawy
Prawo budowlane.

Wydział Budownictwa i Architektury.

W 2018 roku:
1. Wydano 545 pozwoleń na budowę.
2. Wydano 6 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych.
3. Przyjęto 321 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
4. Wydano 519 dzienników budowy.
5. Wydano 180 zaświadczeń o samodzielności lokali.
6. Wydano 64 pozwoleń na rozbiórkę,
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Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Wypełnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r.. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

«Raport z wykonania dokumentów pn.: „Aktualizacja Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Program ochrony środowiska dla
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 wraz
z perspektywą na lata 2021-2024”, za rok 2016 i 2017»

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dokument został przedstawiony Radzie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na XLVI Posiedzeniu Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego w dniu 25 września 2018 r. Dokument został przesłany
celem dopełniania wymogów wynikających z ustawy - Prawo ochrony
środowiska do Zarządu Województwa Opolskiego.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

«Raport z wykonania dokumentów pn.: „Aktualizacja Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Program ochrony środowiska dla
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 wraz
z perspektywą na lata 2021-2024”, za rok 2016 i 2017»

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dokument został przedstawiony Radzie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na XLVI Posiedzeniu Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego w dniu 25 września 2018 r. Dokument został przesłany
celem dopełniania wymogów wynikających z ustawy - Prawo ochrony
środowiska do Zarządu Województwa Opolskiego.

nie dotyczy
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Nazwa zadania

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia realizuje zadania:
1. Na podstawie art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, obsługa
administracyjna oraz organizacja pracy Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zadaniem komisji
jest m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu, jak i opiniowanie pracy powiatowych
służb, straży i inspekcji wykonujących zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, obsługa
administracyjna oraz organizacja pracy Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest m in. ocena
występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne obywateli powiatu i prognozowanie tych
zagrożeń.
Komenda Powiatowa Policji
Ustawowe zadania wynikające z art. 1 pkt. 2 Ustawy o Policji z dnia
6 kwietnia 1990r (Dz. U. z 2019r. poz. 161). Dodatkowo prowadzone są
następujące działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców pow. kędzierzyńsko-kozielskiego:
1. Plany działania priorytetowego – realizowane przez okres całego roku
2018r. przez dzielnicowych podległych KPP w Kędzierzynie-Koźlu.
Głównym założeniem wskazanych programów jest prowadzenie
działań porządkowych i profilaktycznych mających na celu eliminację
występujących zagrożeń w podległych rejonach służbowych.
2. Akcje i programy profilaktyczne prowadzone przez Zespół ds.
Nieletnich i Patologii tut. KPP przez cały okres 2018r. Założeniami
prowadzonych akcji i programów tematycznych są głównie działania
profilaktyczno-informacyjne
dla
mieszkańców
Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Przedmiotowe działania prowadzone
są w temacie zagrożeń dotyczących osób starszych (wyłudzenia,
oszustwa), wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym /
przedszkolnym (programy ws. profilaktyki uzależnień, przestrzegania
zasad ruchu drogowego, przemocy szkolnej i domowej) oraz wśród
nauczycieli, przedsiębiorców we wskazanych obszarach.
3. Akcje prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego tut. KPP pod kątem eliminacji nietrzeźwych kierujących,
osób, które w rażący sposób nie przestrzegają przepisów ruchu
drogowego, działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa
dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści).
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Przedmiotowe działania prowadzone są cyklicznie przez cały rok
2018.
4. Akcje doraźne prowadzone przez wydziały do walki z przestępczością
kryminalną mające na celu zapobieżenie nasilenia się występowania
określonej kategorii przestępstw. Akcje prowadzane pod kątem
eliminacji zagrożeń przestępstwami przeciwko mieniu, życiu
i zdrowiu oraz przestępstwami gospodarczymi.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Nie wykazano żadnych planów etc.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego za 2018 r. przesłana 8.02.2019 r. przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu, który
realizował zadania z zakresu zdrowia publicznego, określone ustawą
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r. poz. 59) na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego. Działania te miały na celu ochronę zdrowia ludzkiego,
zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych, w tym
zatruć i zakażeń pokarmowych oraz chorób zawodowych. Poza
działalnością kontrolną prowadzona była działalność z zakresu promocji
zdrowia mająca na celu kształtowanie wśród mieszkańców powiatu
odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.
Powiatowa Inspekcja Weterynarii
Zadania realizowane na podstawie planu rocznego pracy na 2018 r.
opracowanego zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii.
Do realizowanych zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu
detalicznym w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Roczny plan pracy oraz realizacja zadań wynikających z ustaw
i aktów wykonawczych.
Podstawą kompetencyjną działalności Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim jako
organu administracji rządowej (organu I-ej instancji) są przepisy ustawy
Strona 97 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

reformujące administracje publiczną (Dz.U. z 1998 Nr 133, poz. 872
z późn.zm.).
Ustawą normującą zasady działania organu nadzoru budowlanego jest
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz.1202 z późn.zm.).
Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania
i stosowania przepisów Prawa budowlanego, w tym:
 kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami w/w
ustawy, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowę,
 sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 sprawdzenie dopuszczenia stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych,
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 współdziałanie z organami kontroli państwowej.
Obszarem działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
jest teren Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Celem działalności inspektoratu jest między innymi:
 likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektów budowlanych,
 dyscyplinowanie uczestników procesu budowlanego szczególnie
w odniesieniu do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,
 likwidacja samowoli budowlanych,
 dyscyplinowanie zarządców i właścicieli obiektów budowlanych
w realizacji ich ustawowych obowiązków,
 właściwa obsługa klientów inspektoratu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania
przy pomocy aparatu pomocniczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, który tworzą
członkowie korpusu służby cywilnej w ilości 5 osób (tj. 5,0 etatów).
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

1. Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu:
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
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Dodatkowo powiatowe służby, straże i inspekcje:
1. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu:
a) Komenda Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska
Polskiego 18,
b) Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3,
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu:
a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Kraszewskiego 12 – budynki administracyjno-magazynowe,
garażowo-magazynowe z częścią socjalną),
b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Mostowej 33 – budynki garażowo-magazynowe z częścią
socjalną.
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
1. Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku:
- 19.04.2018 r.,
- 18.06.2018 r.,
- 29.08.2018 r.
2. Terminy posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego
Najważniejsze
w 2018 roku: 30.11.2018 r. - tematyka- omówienie przygotowania do
informacje
sezonu zimowego 2018/2019.
dotyczące realizacji
zadania
w 2018 r.

Komenda Powiatowa Policji
Nadzór na realizacją wskazanych zadań i analiza ich wyników
prowadzona jest przez Komendanta Powiatowego Policji w KędzierzynieKoźlu oraz przez wskazane wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1
2
3
4

Bierawa

Pawłowiczki

Rodzaj zdarzenia
Ogółem
Pożary
zdarzeń
rok
rok
2017 2018 2017 2018
101 68
21
30
128 44
14
13
623 624 162 196
70
46
17
18

5

Polska
Cerekiew

66

Lp. Gmina

Cisek
K-Koźle

6
Razem:
Wzrost[%]
do roku
ubiegłego

Reńska Wieś

79

104 91
1092 952
-

Miejscowe
zagrożenia
rok
2017
2018
79
35
110
29
416
376
51
27

Alarmy
fałszywe
rok
2017 2018
1
3
4
2
45
52
2
1

32

46

32

32

2

1

22
268

31
334

77
765

57
556

5
59

3
62

-12,8
%

24,6
%

-27,3
%

5,1
%

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych. Nadzór epidemiologiczny zajmuje się statystyką i analizą
chorób zakaźnych oraz przypadków zatruć i lub podejrzeń zachorowań
na choroby zakaźne zgłaszanych przez lekarzy lub kierowników
laboratoriów (zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) W 2018r. zgłoszono 8 nowych
przypadków zachorowania na gruźlicę oraz 2 przypadki zgłoszenia
zgonu z powodu gruźlicy, w jednym przypadku do zgonu doszło
u młodej kobiety w związku z przerwaniem leczenia. W sezonie
jesienno - zimowym w 2017/2018 zaobserwowano wzrost zachorowań
na grypę i choroby grypopodobne, co jest skutkiem małego
zainteresowania społeczeństwa szczepieniami przeciw grypie. Lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej i miejscowe media zbyt rzadko
poruszają temat profilaktyki grypy. W listopadzie wystąpiły
2 zachorowania na odrę, dotyczyły osób nieszczepionych. Każdego
roku prowadzona jest analiza stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży w
powiecie . Procent wszczepialności w 2018r wyniósł 85,9%, co dało
nam II miejsce w województwie, zgłoszono 46 dzieci, których prawni
opiekunowie uchylają się od obowiązku szczepień ochronnych.
Nadzór
nad
warunkami
przechowywania
preparatów
szczepionkowych w placówkach wykonujących szczepienia, wykazał
że tylko 13 z 30 punktów szczepień założyło całodobowy
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elektroniczny system monitoringu temperatury w lodówkach,
w których przechowywane są szczepionki.
2. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których
są udzielane świadczenia zdrowotne. Pod nadzorem znajdowały się
232 podmioty prowadzące działalność leczniczą. Przeprowadzono 80
kontroli. Stan techniczny, wyposażenie oraz jakość świadczonych
usług jest zadowalająca i ulega ciągłej poprawie. W większości
obiektów nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącej czystości
i porządku, przestrzegane są procedury mycia i dezynfekcji narzędzi
mogących powodować przerwanie ciągłości tkanek.
3. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, która jest na
bieżąco modernizowana. Ludność zaopatrywana jest w wodę przez 13
wodociągów, korzystających ze studni głębiowych, w ramach
prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia
pobrano łącznie 233 próbki do badań mikrobiologicznych oraz 161
próbek do badań
fizykochemicznych. Poza krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami bakteriologicznymi i fizykochemicznymi
spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia
przez ludzi.
4. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz warunkami
zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku,
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na
zdrowie ludzi. Nadzorem sanitarnym objętych było 990 obiektów
żywnościowo-żywieniowych i obrotu kosmetykami. Przeprowadzono
528 kontroli, w tym 12 kontroli w ramach interwencji konsumentów.
Dotyczyły głównie niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego
zakładów, nieprawidłowej jakości artykułów spożywczych,
niewłaściwego postępowania z odpadami żywnościowymi
i komunalnymi, brakiem orzeczeń lekarskich pracowników,
obecnością szkodników, itp. Kontrole sanitarne wykazały zasadność
wniesionych interwencji w 7 przypadkach. Podjęto stosowne działania
administracyjne. Kontrole doraźne i sprawdzające, wykazały usunięcie
nieprawidłowości.11 kontroli w ramach powiadomień w systemie
RASFF. W ramach funkcjonowania systemu RASFF otrzymano
17 powiadomień o niebezpiecznych produktach żywnościowych
i paszach oraz materiałach do kontaktu z żywnością. Pobrano do badań
laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu
228 próbek. W roku sprawozdawczym kwestionowano 1 próbkę
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środka spożywczego pobraną do badań laboratoryjnych w kierunku
wykrywania napromieniania żywności. Wydano ogółem 215 decyzji
administracyjnych. Nałożono 29 mandatów na kwotę 6850zł.
Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i wyposażenia
zakładów dotyczył: obecność szkodników i/ lub ich śladów;
niewłaściwe magazynowanie artykułów spożywczych wymagających
warunków chłodniczych; środki spożywcze po upływie terminu
przydatności do spożycia; brak aktualnych orzeczeń do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
5. Nadzór nad środkami zastępczymi. W 2018 r. prowadzono
postępowanie administracyjne dotyczące orzeczenia o przepadku na
rzecz Skarbu Państwa oraz o zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa
środka zastępczego zatrzymanego w karnym postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w
Opolu u 2 osób prywatnych. W wyniku postępowania dokonano
utylizacji środków zastępczych poprzez spalenie w specjalistycznej
firmie. Wpłynęło 5 zgłoszeń podejrzenia zatrucia środkami
zastępczymi: 4 osób nieletnich, 1 pełnoletniej. Prowadzono działania
profilaktyczne w formie rozdawnictwa materiałów oświatowozdrowotnych/ edukacyjnych skierowanych do młodzieży, rodziców.
Od sierpnia 2018 r. wprowadzony został obowiązek zgłaszania przez
podmioty lecznicze podejrzeń zatruć i zgonów spowodowanymi
środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi nie
dłużej niż w terminie 48 godzin od wystąpienia zdarzenia na
odpowiednim formularzu do PPIS, następnie informacja ta jest
umieszczona w bazie SMIOD - elektroniczny system monitoringu
spraw, dotyczących środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”.
6. Bezpieczeństwo nad wodą. Kąpieliska i baseny - funkcjonowały
2 kąpieliska tj.: Kąpielisko „Centralne” oraz Kąpielisko „Stodoła”.
Informacje o jakości wody kąpielisk umieszczone są
w ogólnokrajowym Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez
Głównego Inspektora Sanitarnego. Woda w kąpieliskach spełniała
obowiązujące wymagania. Nie wprowadzono zakazów kąpieli. Kryta
pływalnia w Kędzierzynie - Koźlu oraz basen przy wielofunkcyjnym
ośrodku sportowo – rekreacyjnym w Zakrzowie, zaopatrywany był
w wodę
spełniającą obowiązujące wymagania prawne, poza
krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami
bakteriologicznymi
i fizykochemicznymi.
7. BHP w zakładach pracy bieżący nadzór sanitarny obejmuje: kontrolę
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach; ocenę narażenia
pracowników na szkodliwe czynniki (np. hałas, pyły, czynniki
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biologiczne - bakterie, grzyby); nadzór nad substancjami
i mieszaninami chemicznymi; prowadzenie postępowań związanych
z występowaniem chorób zawodowych. Pod nadzorem znajduje się
187 zakładów, w których zatrudnionych jest łącznie 10932 osoby.
W 2018 roku skontrolowano 68 zakładów zatrudniających 5082 osoby,
w których wykonano 184 kontrole. 379 osób pracuje w przekroczeniu
– są to głównie pyły i hałas. Działania w zakresie higieny pracy
przyczyniły się do poprawy warunków pracy oraz zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W 2018r.
poprawiono warunki pracy dla 115 pracowników. Głównym zadaniem
w zakresie Higieny Pracy jest egzekwowanie od pracodawców
poprawy warunków pracy, które następują poprzez wprowadzanie
zmian technologicznych, hermetyzację procesów lub wyeliminowanie
szkodliwych substancji chemicznych. Prowadzone działania
przyczyniły się do poprawy warunków pracy pracowników, a także do
zwiększania poziomu bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia oraz
większej świadomości
pracowników wynikającej z zagrożeń
nieprzestrzegania przepisów BHP. Liczba zgłoszonych podejrzeń
chorób zawodowych ulega zmniejszaniu. Przeprowadzono
ponadplanowe kontrole w związku z realizacją projektu Europejskiej
Agencji Chemikaliów w Helsinkach REACH-EN-FORCE-6.
8. Placówki nauczania i wychowania - Sekcja Higieny Dzieci
i Młodzieży W roku 2018 pod nadzorem znalazło się 100 placówek
nauczania i wychowania ( żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły,
placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz 86 placówek wypoczynku
zimowego/letniego (sezonowe). Przeprowadzono 134 kontrole,
z czego 118 kontroli dotyczyło placówek stałych, pozostałe 26 kontroli
przeprowadzono w trakcie trwania wypoczynku zimowego i letniego.
Stan sanitarno – techniczny skontrolowanych obiektów oraz urządzeń
w tym terenów rekreacyjnych oraz ogrodzenia placówek w większości
nie budziły zastrzeżeń. Wszystkie budynki posiadały wewnętrzną
instalację wodną wraz z dostępem do bieżącej ciepłej wody i środków
higienicznych. Placówki szkolne zapewniają uczniom dożywianie,
najczęściej w formie obiadu dwu lub jednodaniowego, na przestrzeni
kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie spożywania
przez uczniów posiłków obiadowych, zmniejszyła się liczba posiłków
dofinansowanych. W roku 2018 z posiłku obiadowego korzystało 3046
uczniów w tym 401 posiłków było dofinansowanych. W ramach
nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania
przeprowadzono badania środowiskowe dotyczące warunków pobytu
i nauki w placówkach nauczania i wychowania tj.:
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a. oceniono dostosowanie mebli szkolno – przedszkolnych do zasad
ergonomii, stan techniczny mebli prawidłowy, wszystkie meble
posiadały certyfikaty, w kilku placówkach odnotowano brak
prawidłowego oznakowania stolików i krzeseł w związku z czym
zalecano uzupełnienie braków zgodnie z obowiązującą normą.
W oparciu o dokonane 188 pomiarów stwierdzono, iż dzieci /
uczniowie, korzystają z mebli właściwie dostosowanych,
b. dokonano higienicznej oceny 398 rozkładów zajęć lekcyjnych,
w 7 placówkach wydano zalecenia w związku ze stwierdzonymi
niezgodnościami z zasadami higieny (nieuwzględnienie zajęć
z elementami ruchu oraz przekroczenie dopuszczalnej liczby
godzin o jedną godzinę lekcyjną w poszczególnych dniach na
przestrzeni
tygodnia),
zanotowano
nieprawidłowości
w analizowanych rozkładach zajęć, które wynikały przede
wszystkim z ograniczonej dyspozycyjności nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dowozu dzieci
do szkoły z odległych miejscowości,
c. zbadano obciążenie uczniów ciężarem tornistrów szkolnych wraz
z wyposażeniem oraz pomiary masy ciała uczniów, na 484
zbadanych uczniów stwierdzono przekroczenie normy wagi
tornistra/plecaka powyżej 15 % masy ciała u 106 uczniów.
Z wydzielonych w szkołach miejsc na pozostawiania przyborów
szkolnych uczniowie starszych klas rzadko korzystają co również
skutkuje zbyt dużym ciężarem noszonych tornistrów/plecaków,
d. ocenę mikroklimatu pomieszczeń (pomiar lub odczyt temperatury)
dokonano w 254 pomieszczeniach, nie stwierdzono wartości niższej
niż wymagają przepisy.
9. Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży W roku 2018
zanotowano 654 uczestników wypoczynku, co kształtowało się na
podobnym poziomie jak w roku 2017. Organizatorzy zapewniali
prawidłowe warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej
oraz prowadzenia żywienia lub dożywiania. W ramach kampanii
„Bezpieczne wakacje” prowadzono edukację profilaktyczno edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i wychowawców,
tematyka dotyczyła zachowań profilaktycznych, nawiązano
współpracę z pielęgniarką środowiska szkolnego, ratownikami
Wodnego
Ochotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
oraz
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji.
10. Promocja zdrowia Zasadnicze działania przeprowadzone w 2018
w zakresie promocji zdrowia dotyczyły wdrażania, koordynowania
i monitorowania programów edukacyjnych oraz prowadzenia akcji
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nieprogramowych. W Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
realizowane były następujące ogólnopolskie programy edukacyjne:
program propagujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pn.
„Trzymaj Formę!”, programy edukacji antytytoniowej „Bieg po
zdrowie” i ,,Czyste Powietrze Wokół Nas", projekt przeciwdziałający
stosowaniu środków psychoaktywnych pt. „ARS, czyli jak dbać
o miłość?”. Szkoły ponadgimnazjalne uczestniczyły ponadto
w programie „Podstępne WZW” i projekcie z zakresu profilaktyki
czerniaka „Znamię! Znam je?", które prowadzone są w niektórych
województwach w kraju. Realizowany był również program „Pomyśl
zanim spróbujesz”, czyli profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do
18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019. Edukacją
w zakresie ww. programów w roku szkolnym 2017/2018 zostało
objętych 6990 uczniów. W ramach dni akcyjnych (Światowego Dnia
bez Tytoniu, Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia AIDS)
zorganizowano stoiska informacyjno-edukacyjne, podczas których
umożliwiono osobom zainteresowanym przeprowadzenie pomiarów
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przetestowanie upośledzenia
zmysłów po spożyciu alkoholu z wykorzystaniem „alkogogli”,
dokonano dystrybucji materiałów edukacyjnych. W ramach obchodów
Światowego Dnia bez Tytoniu przeprowadzono również zawody
sportowe z udziałem szkół realizujących program „Bieg po zdrowie”,
natomiast w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS
zorganizowano akcję parkrun Solidarni, podczas której odbył się bieg
z opaskami odblaskowymi związanymi tematycznie z HIV/AIDS.
9687 osób wzięło udział we wszystkich działaniach prozdrowotnych.
11. Skargi i wnioski - 0 Interwencje mieszkańców- wypłynęło
31 interwencji z czego 13 interwencji było uzasadnionych
a 18 bezzasadnych.
Powiatowa Inspekcja Weterynarii
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Inspekcja
Weterynaryjna podejmuje następujące działania:
1. Celem sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym
(rzeźnie, zakład przetwórczy, zakłady sprzedaży bezpośredniej,
rolniczy handel detaliczny, gospodarstwa dostarczające mleko surowe
do skupu)
stosują się do przepisów w zakresie higieny
i bezpieczeństwa żywności w 2018 r. przeprowadzono 102 kontrole,
nałożono 1 karę pieniężną w wysokości 300 zł, pobrano 26 próbek
od zwierząt i z żywności pochodzenia zwierzęcego do badań
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2.

3.

4.

5.

6.

kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych i leków, uzyskując wszystkie wyniki zadawalające.
Nadzoruje ubój zwierząt w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa
na potrzeby własne, w 2018 r. zbadano 57 tusz świń w kierunku
wykrycia włośni.
Przeprowadza badania monitoringowe (kontrolne) przeżuwaczy
w kierunku poszczególnych jednostek chorobowych, w tym
w kierunku chorób odzwierzęcych. W 2018 r. przebadano m.in. 2740
szt. bydła w kierunku gruźlicy, 961 szt. bydła w kierunku brucelozy
i enzootycznej białaczki bydła. Stan zdrowia zwierząt monitorowany
był również w kierunku pryszczycy, gorączki Q, zakaźnego zapalenia
nosa i tchawicy bydła, choroby niebieskiego języka u bydła i BSE.
Badania prowadzone są również u świń. W 2018r. dotyczyły one
choroby Aujeszky’ego (3 012 prób), choroby pęcherzykowej
i klasycznego pomoru świń. Ponadto prowadzono monitoring bierny
w kierunku afrykańskiego pomoru świń stanowiącego obecnie
największe zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej. W ramach tego
monitoringu pobrano i skierowano do badania łącznie 42 próby,
głównie od padłych dzików. W ramach działań prewencyjnych,
służących zabezpieczeniu powiatu przed tą groźną jednostką
chorobową przeprowadzono odstrzał sanitarny dzików, redukując
populację dzików na terenie powiatu o 231 sztuk.
Przeprowadza obserwacje zwierząt celem wykluczenia wścieklizny,
w 2018 r. przeprowadzono 33 obserwacje zwierząt, które pokąsały
człowieka. Badania kliniczne przeprowadzane w ramach tych
obserwacji wykluczyły wściekliznę u badanych zwierząt. W ramach
kontroli nad wścieklizną, w związku z wykryciem braku
przeprowadzania obowiązkowych szczepień psów przeciwko
wściekliźnie nakładano mandaty karne lub kierowano sprawy na
Policję. W celu wykluczenia wścieklizny do badań laboratoryjnych
skierowano ponadto 6 prób pochodzących od zwierząt podejrzanych
o wściekliznę. Próby pobierano pośmiertnie od gatunków: lis, pies
i kot.
Celem sprawdzenia, że podmioty działające na rynku pasz (w zakresie
produkcji, obrotu pasz i żywienia nimi zwierząt gospodarskich) stosują
się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa pasz,
przeprowadzono w 2018r. łącznie 98 kontroli, wydano 11 decyzji
administracyjnych o usunięciu stwierdzonych uchybień, pobrano
57 próbek pasz i próbek wody do pojenia zwierząt gospodarskich
celem oceny ich bezpieczeństwa i jakości. W 5 próbkach wody
stwierdzono pozostałości leków po niewłaściwie przeprowadzonym
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czyszczenia instalacji do pojenia zwierząt rzeźnych po zastosowanym
ich leczeniu. W związku z tym wstrzymano wprowadzanie do obrotu
zwierząt rzeźnych pojonych woda z tej instalacji do czasu skutecznego
jej oczyszczenia i zakończenia okresu karencji dla tego leku.
7. Sprawuje nadzór nad podmiotami sektora utylizacyjnego ( zakładami
prowadzącymi obrót,
transportującymi lub wykorzystującymi
uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), w 2018r.
przeprowadzono łącznie 15 kontroli.
8. Sprawuje nadzór na obrotem zwierzętami w obrębie kraju, pomiędzy
krajami członkowskimi UE oraz krajami trzecimi. W 2018r. na teren
powiatu przywieziono 24 przesyłki świń, 14 drobiu, 3 bydła oraz
1 przesyłka zwierząt akwakultury. Na teren powiatu trafiają również
liczne transporty zwierząt innych niż gospodarskie, dotyczy to głównie
koni i psów biorących udział w zawodach międzynarodowych
odbywających się na terenie powiatu.
9. Przeprowadzono również 90 kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt,
w tym kilka kontroli interwencyjnych, 29 kontroli z zakresu
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
związanymi z pozyskiwaniem dotacji unijnych przez rolników.
W przypadku stwierdzenia uchybień w sposobie prowadzenia
działalności wydawano zalecenia lub nakładano na te podmioty
sankcje.
10.
Kontroli poddawano podmioty prowadzące działalność w zakresie
obrotu zwierzętami (punkty skupu zwierząt, hodowle zwierząt
objętych ochroną gatunkową, komercyjnych przewoźników),
podmioty utrzymujące zwierzęta akwakultury (ryby i ślimaki), fermy
drobiu oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt. Kontroli poddawano
również stan zdrowia zwierząt wykorzystywanych w celach
reprodukcyjnych.
W 2018 r. na terenie powiatu nie stwierdzono chorób zakaźnych zwierząt
zwalczanych z urzędu. Wszelkie podejrzenia wystąpienia tych chorób
(gruźlica bydła, wścieklizna), po przeprowadzeniu badań wyjaśniających
zostały wykluczone. Z chorób rejestrowanych na terenie powiatu
występowała warroza pszczół, wykryto ponadto zakażenie drobiu
pałeczkami Salmonella.
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Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Liczba wykonanych kontroli robót budowlanych – 48.
Liczba wykonanych kontroli utrzymania obiektów budowlanych – 56.
Liczba wykonanych kontroli sprawdzających – 35.
Liczba wykonanych kontroli obowiązkowych – 38.
Liczba przeprowadzonych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych –
5.
Liczba przeprowadzonych oględzin – 6.
Liczba przeprowadzonych kontroli w sprawie katastrof budowlanych – 3
Liczba wydanych decyzji i postanowień – 74.
Liczba otrzymanych zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót
budowlanych – 496.
Liczba otrzymanych zawiadomień o zakończeniu budowy – 254.
Liczba wniesionych sprzeciwów od otrzymanych zawiadomień
o zakończeniu budowy – 2.
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 38.
Liczba wydanych zaświadczeń – 62.
Ilość wpływających interwencji – 54.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
Brak inwestycji.

Inwestycje
realizowane
w obszarze,
którego dotyczy
zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Komenda Powiatowa Policji
W celu realizacji w/w zadań w 2018r. sfinansowany został w 50%
z budżetu Policji i 50% ze środków przekazanych przez samorządy
lokalne zakup 3 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji
w Kędzierzynie-Koźlu.
Starostwo Powiatowe, przekazało na zakup radiowozu środki w kwocie
po 37,500 złotych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Brak inwestycji.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Zakup chłodziarki do przechowywania preparatów szczepionkowy
wraz
z systemem
całodobowego
monitoringu
temperatury
i powiadamiania oraz zestaw zasilania awaryjnego UPS
Powiatowa Inspekcja Weterynarii
Brak inwestycji.
Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Brak inwestycji.
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Nazwa zadania

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy
w innym
dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska.
Wydziału Zarządzania Kryzowego i Zdrowia
1. Plan zarządzania kryzysowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego –
zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego 21.09.2018 r.
2. Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu kędzierzyńskokozielskiego – (stanowiący załącznik funkcjonalny do Planu
zarządzania kryzysowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego) –
zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego we
wrześniu 2003 r.
3. Instrukcja
funkcjonowania
powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego- zatwierdzona przez Starostę Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego 18.10.2018 r.
4. Plan ewakuacji i przyjęcia ludności, zwierząt i mienia na obszarze
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – zatwierdzony przez
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Kędzierzynie-Koźlu, 2009 r.
5. Rejestr ostrzeżeń meteorologicznych i alarmów o przekroczeniu
poziomu informowania pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5
benzenu i innych substancji w powietrzu atmosferycznym –
prowadzony w wersji papierowej od 01.03.2018 r.
Komenda Powiatowa Policji
Nie wykazano żadnych planów etc.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Nie wykazano żadnych planów etc.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Nie wykazano żadnych planów etc.
Powiatowa Inspekcja Weterynarii
Nie wykazano żadnych planów etc.

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Nie wykazano żadnych planów etc.
1. Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu:
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
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w jednostkach
realizujące zadanie.

4. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
Dodatkowo powiatowe służby, straże i inspekcje:
1. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu:
a) Komenda Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska
Polskiego 18,
b) Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w KędzierzynieKoźlu:
a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Kraszewskiego 12 – budynki administracyjno-magazynowe,
garażowo-magazynowe z częścią socjalną),
b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Mostowej 33 – budynki garażowo-magazynowe z częścią
socjalną.
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w KędzierzynieKoźlu.
4. Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w KędzierzynieKoźlu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
1. Aktualizacja i utworzenie nowego Planu zarządzania kryzysowego
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z racji na ustawową utratę
ważności poprzedniego planu.
2. Stworzenie Rejestru ostrzeżeń meteorologicznych i alarmów
o przekroczeniu poziomu informowania pyłów zawieszonych PM10
oraz PM2,5 benzenu i innych substancji w powietrzu
atmosferycznym, który obejmuje ostrzeżenia hydrologiczne.
Najważniejsze
3.
Utworzenie Instrukcji funkcjonowania powiatowego magazynu
informacje
dotyczące realizacji
przeciwpowodziowego.
zadania w 2018 r.

Komenda Powiatowa Policji
Nie wykazano.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dane szczegółowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym na stronie 100
w opisie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w części
opisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
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Powiatowa Inspekcja Weterynarii
Nie wykazano.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Nie wykazano.
Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Nie wykazano.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
Brak inwestycji.
Komenda Powiatowa Policji
Brak inwestycji.

Inwestycje
realizowane
w obszarze,
którego dotyczy
zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
W roku 2018 w ww. budynkach przeprowadzono następujące remonty,
które pozwoliły na poprawę warunków socjalno – bytowych:
1. Remont pomieszczeń Komendy oraz JR-G nr 2: remont podłóg
i ścian, wymiana oświetlenia na LED, instalacja klimatyzacji, wymiana
wyposażenia, na ten cel wydatkowano kwotę: 179 979,28 złotych.
2. emont pomieszczeń JR-G nr 1: remont podłóg i ścian, wymiana
oświetlenia na LED, instalacja klimatyzacji, wymiana wyposażenia, na
ten cel wydatkowano kwotę: 67 947,20 złotych.
3. emont posadzki w garażu JR-G nr 1, na ten cel wydatkowano kwotę:
319 800,00 złotych.
Budżet – 01.01.2018

Zwiększenia

Budżet – 31.12.2018

10.724.000,00

628.021,00

11.352.021,00

Źródła finansowania wydatków Komendy Powiatowej PSP w
Kędzierzynie-Koźlu:
 Dotacja budżetowa - 1.325.021,-zł. (99,8%)
 Fundusz Wsparcia PSP - 27.000,- zł. (0,2%)
Struktura wydatków KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu:
 Wydatki bieżące - 11.308.347,15 zł. (99,6%)
 Wydatki inwestycyjne - 43.500,00 zł. (0,4%)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Brak inwestycji.
Powiatowa Inspekcja Weterynarii
Brak inwestycji.
Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
Brak inwestycji.
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku
realizował zadania w oparciu o Politykę Aktywizacji Osób Bezrobotnych
pozytywnie zaopiniowaną przez Powiatową Radę Rynku Pracy
w 2018r., która tworzona była na podstawie:
 Analizy działań realizowanych w 2017r. zgodnie z Polityką
Zarządczą Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu na
rok 2017;
Czy dla zadania
 Barometru zawodów dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
została
i województwa opolskiego;
opracowana
 Polityki zatrudnieniowej realizowanej przy współpracy
polityka/
z Powiatową Radą Rynku Pracy;
strategia/program
Jeżeli tak, wskazać
 Planów finansowych na rok 2018 ze środków Funduszu Pracy
nazwę/datę/tryb
i Europejskiego Funduszu Społecznego,
przyjęcia danego
i miała na celu:
dokumentu oraz
1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób poszukujących pracy
jego podstawowe
oraz lepsze dopasowanie ofert pracy do umiejętności
założenia i stan
realizacji na
potencjalnych pracowników, przez co aktywna polityka rynku
koniec 2018 r.
pracy przyczyniła się do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz
Jeżeli nie, wskazać
zmniejszenia bezrobocia i ograniczenia uzależnienia od świadczeń
czy w innym
z pomocy społecznej.
dokumencie
2. Usprawnienie funkcjonowania rynku pracy poprzez rozwijanie
powiatu o takim
charakterze są
współpracy i partnerstwa lokalnego, począwszy od inicjatyw
odniesienia do
w zakresie szkoleń instytucjonalnych, niejednokrotnie w miejscu
realizacji zadania
pracy oraz zatrudnienie wspierane lub pozyskiwanie środków na
z danego obszaru
tworzenie miejsc pracy i zachęcanie do zakładania własnej firmy.
i wskazać stan
3. Doskonalenie aktywnej polityki lokalnego rynku pracy
realizacji na
koniec 2018 r.
tj. zwiększenie skuteczności metod stosowanych przez Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kędzierzynie – Koźlu poprzez zwiększenie dostępności do usług
rynku pracy i zwiększenie trafności ich adresowania.
4. Uzyskanie wysokiej efektywności zatrudnieniowej realizowanych
programów i projektów ze środków Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa zadania

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Strona 112 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Kierując się założeniami Polityki Aktywizacji Osób Bezrobotnych,
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu w 2018 roku
realizował 12 programów, którymi objął 1 185 osób na łączną kwotę
7 090 133,19zł. Jedynie część tych środków została przyznana nam
w ramach decyzji MRPiPS.
Śledziliśmy na bieżąco potrzeby lokalnego rynku pracy i sięgaliśmy po
dodatkowe środki, stając do konkursów po pieniądze z Rezerwy Ministra
czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W ramach ww. projektów Urząd zrealizował łącznie następujące formy
wsparcia:
Lp.
1
2
3
4
5
Najważniejsze
informacje
dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Usługi i Instrumenty Rynku
Pracy
staże
(w tym PFRON)
szkolenia
szkolenia w ramach KFS
dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
refundacja doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy
prace interwencyjne
roboty publiczne
Program Aktywizacja i
Integracja
prace społecznie - użyteczne
bon na zasiedlenie
studia podyplomowe
bon zatrudnieniowy
refundacja wynagrodzeń -30
refundacja świadczeń
integracyjnych
badania lekarskie
ŁĄCZNIE:

Liczba osób
objętych
wsparciem
567
(3)
45
222

Kwota
wydatkowana
[w zł.]
3 323 631,00
(8 940,80)
197 089,64
247 003,80

77

1 608 997,96

20

373 821,12

11
5

41 751,18
28 968,15

36

9 690,96

92
25
3
2
76

92 971,96
200 000,00
5 526,02
4 985,92
924 864,85

4

30 184,63

1 185

646,00
7 090 133,19

Osiągnęliśmy efektywność zatrudnieniową po zakończeniu
aktywnych form 86,4%.
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
w 2018 roku nie ograniczały się jedynie do wydatkowania pozyskanych
środków. Urząd zawsze chce być obecny na rynku pracy i inicjować
działania zmierzające do ograniczenia skali bezrobocia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy, poznawania trendów i potrzeb na lokalnym rynku.
Stąd:
1. Wspólnie z OHP zorganizowaliśmy Targi Pracy i Edukacji pod
Patronatem Honorowym Starosty Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Podczas
których Pracodawcom i Przedsiębiorcom proponowaliśmy
skorzystanie z „Poradnika dla pracodawców. Wybrane zmiany
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2.

3.

4.
5.

6.

w projekcie indywidualnego kodeksu pracy.” przygotowanego
przez Kancelarię Prawną Consulta. Była to już kolejna edycja
poradnika, która jak co roku spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem. Poza tym Targi umożliwiły bezpośrednie
spotkania:
- pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na
przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy, bądź
powiększenie banku kadr z korzyścią dla prowadzonej polityki
kadrowej,
- uczniów z młodzieżą uczącą się w wysoko ocenianych
w województwie szkołach naszego Powiatu oraz
z przedstawicielami szkół policealnych i uczelni wyższych.
Pozyskaliśmy oferty pracy na łącznie 4.586 stanowiska pracy,
w tym 641 stanowisk subsydiowanych i 3.945 stanowisk
niesubsydiowanych. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
z powodu podjęcia pracy stanowiły 51% ogółu wyłączeń (tj. 2.268
osób podjęło pracę).
Rozpowszechnialiśmy również oferty pracy z poza regionu,
a także w ramach pośrednictwa pracy EURES – oferty pracy za
granicą (Słowenia, Szwecja, Dania, Norwegia, Austria, Niemcy,
Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Czechy, Irlandia, Wielka
Brytania, Włochy, Belgia, Finlandia).
Wydawaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego informacje Starosty
pracy pod zezwolenia na pracę (na 1.466 stanowisk).
Realizowaliśmy zadanie związane z rejestracją oświadczeń
o
powierzeniu
wykonywania
pracy
cudzoziemcowi
(zarejestrowaliśmy 6.449 oświadczeń – to o 1.048 oświadczeń
więcej niż w roku 2017) oraz nowe zadanie związane z rejestracją
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
(zarejestrowano ich 40, wydano 27 zezwoleń) oraz
przyjmowaniem opłat za rejestrację oświadczeń i zezwoleń.
Z tego tytułu na konto PUP w 2018r. wpłynęła kwota ogółem
203.190,00 zł. (50% tej kwoty stanowi dochód Powiatu 101.595,00 zł., a 50% dochód Budżetu Państwa - 101.595,00
zł).Do Starostwa przekazano kwotę 200.340,00 zł (50% tej kwoty
stanowi dochód Powiatu – 100.170,00 zł, a 50% dochód Budżetu
Państwa – 100.170,00 zł.).
Zorganizowaliśmy 2 spotkania ze Strażą Graniczną (w tym jedno
w ramach Europejskiego Dnia Pracodawcy) na temat „Stan prawny
w zakresie pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium
RP”.
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7. Stale współpracowaliśmy z pracodawcami. W celu rozpoznania
ich potrzeb przeprowadziliśmy 391 wizyt w zakładach pracy,
z których 266, to wizyty będące kontynuacją współpracy
z przedsiębiorcami już współpracującymi z PUP (tu głównie sektor
usługowy, handlowy i budowlany), 125 wizyt, to wizyty w nowo
pozyskanych do współpracy firmach.
8. Efektem współpracy z pracodawcami było sięgnięcie po środki
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapewniające pokrycie
szkoleń w całości lub w 80% zarówno dla pracodawców jak i ich
pracowników, co wspiera rozwój firm i zapewnia ich utrzymanie
się na rynku pracy, zgodnie z bieżącymi trendami,
a niejednokrotnie zapobiega zwolnieniom pracowników. W 2018
roku umożliwiliśmy szkolenia 222 osobom, przeznaczając na ten
cel kwotę 247.003,80 zł.
9. Realizowaliśmy usługę poradnictwa zawodowe, które miała na
celu udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
kierunku kształcenia i szkolenia oraz pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy. Poradnictwem indywidualnym objęto 239
osób w ramach 474 wizyt. Z warsztatów w ramach poradnictwa
grupowego skorzystało 113 osób w ramach 9 grup. Warsztaty
w zależności od tematyki trwały od 1 do 3 dni.
Ponadto:
- 6 osób skorzystało z badań testowych,
- 29 osób odbyło wizyty indywidualne dot. informacji zawodowej,
- 102 osoby w ramach 13 grup uczestniczyło w spotkaniach w zakresie
informacji zawodowej,
- 2 pracodawcom udzielono pomocy w doborze kandydatów do pracy,
- zorganizowaliśmy 12 spotkań z młodzieżą uczącą się
w których uczestniczyło 177 osób (jest to pozaustawowa forma
współpracy ze szkołami, wynikająca z potrzeby zapoznania młodzieży
z lokalnym rynkiem pracy i ofertą PUP).
10. Uczestniczyliśmy w „Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym
przez Zespole Szkół nr 1 w ramach którego daliśmy 5 uczniom
możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk. Uczniowie
poznawali specyfikę stanowisk pracy w Urzędzie, pozyskiwali
wiedzę na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu oraz zapoznawali się z organizacją
i zarządzaniem instytucją.
11. Braliśmy udział w różnych Komisjach i Sesji Rady Powiatu, na
których przedstawialiśmy informacje z działalności Urzędu.
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12. Uczestniczyliśmy w badaniach rynku pracy przeprowadzanych
przez NBP.
13. Wzięliśmy udział w Projekcie pilotażowym dotyczącym
współpracy z MOPS-em, gdzie jako jeden z dwóch urzędów
w województwie opolskim wzięliśmy udział w badaniu pn.
„Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy
wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób
i rodzin w gminach miejskich powyżej 20. tys. Mieszkańców”.
realizowanego przez konsorcjum firm Openfield Sp. z o.o. oraz
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Głównym celem badania było
określenie stanu oraz warunków i sposobu poprawy współpracy
ośrodków pomocy społecznej z innymi podmiotami w celu
wypracowania miejskiego modelu wielosektorowej kooperacji na
rzecz włączenia społecznego.
14. Podpisaliśmy Porozumienia w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja, którego celem było zapewnienia właściwej
współpracy i sprawnej wymiany informacji dotyczących
bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy,
zarejestrowanych w PUP, korzystających jednocześnie z pomocy
społecznej, prowadzących do zapewnienia tym osobom
najlepszych możliwości aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej.
15. Rozpatrzyliśmy wnioski i przyznaliśmy 383 dodatki
aktywizacyjne, które są naliczane i wypłacane podejmującym
pracę bezrobotnym z prawem do zasiłku przez połowę okresu,
w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50%
zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki temu wsparciu osoby bezrobotne
motywujemy do podejmowania zatrudnienia przed upływem
okresu pobierania zasiłku.
16. Wzięliśmy udział w spotkaniach z dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych,
gimnazjalnych
i
podstawowych
z Kędzierzyna-Koźla i gmin powiatu pt. „Zawody i kwalifikacje na
rynku pracy.” Podczas spotkań został poruszony temat wyboru
kierunków kształcenia i uświadamiania uczniów i rodziców
w zakresie trendów na rynku pracy i podejmowanych w związku
z tym decyzji o dalszym kształceniu. Powiatowy Urząd Pracy
przygotował prelekcję nt. zapotrzebowania pracodawców na
zawody i kwalifikacje. Zaprezentowaliśmy oferty pracy
wpływające do PUP i problemy z ich realizacją ze względu na
niedobory kadrowe. Przygotowaliśmy również zestawienie osób
kończących szkołę w ostatnich trzech latach z kierunkami w jakich
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kształcą szkoły naszego powiatu i ofertami pracy w tych
zawodach. Po prelekcjach wywiązała się dyskusja na temat
organizacji wyjazdów z młodzieżą do zakładów pracy
i wsparcia szkół w zakresie organizacji spotkań z rodzicami.
Nasze działania na bieżąco były konsultowane z Powiatową Radą Rynku
Pacy, gdzie m.in. była oceniana racjonalność wydawanych środków,
opiniowane przesunięcia w ramach Planów finansowych czy tworzenie
nowych kierunków nauczania w Powiecie.
W 2018 roku odbyły się również:
1) 2 kontrole związane z prawidłowością wydatkowania środków
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych w tym zwłaszcza znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńskokozielskim,
2) 1 kontrola dotycząca prawidłowości gospodarki finansowej ze
szczególnym uwzględnieniem celowości zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych,
3) 1 kontrola dotycząca spełnienia wymogów kwalifikacyjnych
określonych dla dyrektorów i pracowników urzędu pracy. Tryby
postępowania administracyjnego w świetle obowiązujących przepisów
za okres 01.01.2017 – 14.09.2018.
Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym. Uważamy to
za ogromny sukces, ponieważ realizujemy również inne zadania nie
związane z aktywizacją osób bezrobotnych, a powyższe działania
zrealizowaliśmy przy najmniejszej w województwie opolskim liczbie
pracowników w stosunku do ilości osób bezrobotnych tj. 80 osób
bezrobotnych na 1 pracownika (w PUP zatrudnionych było 38 osób – dane
na dzień 31.12.2017r.), gdzie średnio w województwie opolskim
przypadają 54 osoby bezrobotne na jednego pracownika, a w Polsce
57 osób.
Z roku na rok zwiększa się dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem
krajowym, a wskaźnikiem uzyskanym przez PUP dotyczącym liczby
bezrobotnych przypadających na jednego pracownika. Dla porównania
ilość ta zwiększyła się i w 2016 roku różnica wynosiła 18,7 osoby,
a w 2017 roku 23 osoby.
Nasza praca została również doceniona przez Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska podczas obchodów
100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, na ręce Dyrektora złożyła
podziękowanie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
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w Kędzierzynie-Koźlu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia
oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Nazwa zadania

Ochrona praw konsumenta.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określone zostały
w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów.

Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania w
2018 r.

Zadanie ochrony praw konsumentów realizowane jest przez Powiat przy
pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Usytuowanie organizacyjne Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Kędzierzynie-Koźlu określa Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
Obowiązki swoje w 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wykonywał jednoosobowo.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy m.in.:
1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa oraz
udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
2. Występowanie do przedsiębiorców i podejmowanie mediacji
w celu ochrony interesów i praw konsumentów.
3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.
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4. Współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, z organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji
Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie
ochrony konsumentów.
5. Składanie wniosków w sprawie stosowania i zmiany przepisów
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
W roku sprawozdawczym 2018 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kędzierzynie-Koźlu odnotował liczbę 354 spraw.
Do przedsiębiorców naruszających interesy konsumentów Rzecznik
skierował 38 wystąpień zawierających uwagi i skargi mające na celu
uwzględnienie reklamacji lub dobrowolne wykonanie roszczeń.
W swoich wystąpieniach Rzecznik opisywał stan faktyczny
przedstawiony przez konsumenta i wynikający z posiadanych przez
niego dokumentów, wyjaśniał podstawę prawną roszczeń i wzywał
sprzedawców do przestrzegania przepisów prawa.
W celu ochrony indywidualnych interesów konsumentów konieczne
było przygotowanie 7 spraw sądowych, niezbędnych ze względu na
fakt, że strony, czyli konsument i przedsiębiorca, nie doszły do
porozumienia.
Nazwa zadania

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

W Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim określony został Program
współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 r. Program ten stanowi załącznik do
Uchwały Nr XXXV/304/2017 Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r.
Program współpracy reguluje tryb powoływania i zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
Zasady i tryb szczegółowej realizacji zadań w obszarze Nieodpłatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej określono w zapisach:
1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 t.j. z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania
i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
2227).
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3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy
prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2186).
W zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j. z późn. zm.)
określono zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz zasady
współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

1. Prowadzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
sporządzano zbiorcze informacje z realizacji zadań
w 2018 roku. W 2018 roku sporządzono 7 zbiorczych informacji
z wykonania zadania na podstawie kart otrzymanych z punktów.
2. Zawarto porozumienie cztery porozumienia: z Gminą Bierawa,
z Gminą Pawłowiczki, z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu
oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu.
3. Powołano komisję konkursową.
4. Przeprowadzono 2 konkursy ofert na prowadzenie dwóch
z czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez
organizacje pozarządowe w 2019 roku.
5. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono dwie
organizacje pozarządowe do prowadzenia dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Zawarto umowy z adwokatami, radcami prawnymi i jedną
organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2019 roku.
7. Wyposażono punkty nieodpłatnej pomocy w prawnej w art.
biurowe, tonery do drukarek i papier.
8. Na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
zakupiono laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne.
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Nazwa zadania

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Dla zadania nie opracowano polityki. Utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych realizowane jest m.in. w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202)
w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
budowlanego, instalacji i przewodów.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji

W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych oprócz przeprowadzania terminowych bądź
okresowych przeglądów i serwisów, obiekty oraz urządzenia, systemy
w celu utrzymania ich prawidłowej pracy lub stanu technicznego,
podlegają bieżącym naprawom i remontom. Ponadto podejmuje się
działania zmierzające do podnoszenia standardów funkcjonowania
obiektów zapewniających m.in. mniejsze ryzyko wystąpienia usterek
np. poprzez realizację kompleksowych prac adaptacyjnych (budynek
przy ul. Judyma 4 i 5), generalne remonty pomieszczeń
i dostosowywanie ich do obecnych standardów (np. modernizacja Sali
posiedzeń
Starostwa
powiatowego
w
Kędzierzynie-Koźlu
i pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego).
1. „Adaptacja budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu” –
wartość zadania 500.493,00 zł.
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dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

2. „Budowa
wewnętrznego
dźwigu
osobowego
wraz
z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w
Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5.” – wartość zadania
431.140,17 zł.
3. „Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego
przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu” – wartość zadania
60.762,00 zł.
4. „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5” – wartość zadania
60.960,00 zł.
5. Remont pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego – wartość
zadania 20.280,00 zł.

Obronność.
Dokumenty, które pozwalają na podejmowanie przedsięwzięć
zmierzających do pełnej realizacji zadań z zakresu obronności to:
1. Plan operacyjnego funkcjonowania powiatu kędzierzyńskokozielskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny - 2011 r.
Czy dla zadania
została opracowana
2. Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Starosty Powiatu
polityka/
Kędzierzyńsko-Kozielskiego - 2014 r.
strategia/program.
3. Plan akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w KędzierzynieJeżeli tak, wskazać
Koźlu - 2016 r.
nazwę/datę/tryb
4. Program szkolenia obronnego Starostwa Kędzierzyńskoprzyjęcia danego
dokumentu oraz jego
Kozielskiego na lata 2017-2019.
podstawowe
5. Plan szkolenia obronnego Starostwa Powiatu Kędzierzyńskozałożenia i stan
Kozielskiego na rok 2018.
realizacji na koniec
6. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych
2018 r. Jeżeli nie,
przygotowań obronnych Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
na rok 2018.
o takim charakterze
7. Regulamin Głównego stanowiska kierowania Starosty Powiatu
są odniesienia do
Kędzierzyńsko-Kozielskiego - 2018 r.
realizacji zadania
Dokumenty te w 2018 r. były podstawą przeprowadzonego szkolenia
z danego obszaru
kadry kierowniczej Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu,
i wskazać stan
realizacji na koniec
powiatowych straży, służb i inspekcji oraz jednostek samorządu
2018 r.
terytorialnego (gmin i miasta), szkolenia obsady Akcji Kurierskiej
Starostwa, szkolenia obsady Stałego Dyżuru Starosty Powiatu oraz
szkoleń organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nazwa zadania
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Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Kwalifikacja
wojskowa

1. Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu:
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w KędzierzynieKoźlu.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.






szkolenie Akcji Kurierskiej
szkolenie służby Stałego Dyżuru
udział w treningu decyzyjnym pk. Sudety-18
szkolenie obronne kadry kierowniczej starostwa i powiatu
szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne
w powiecie
 opracowanie Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania
Starosty Powiatu
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Porozumieniem
1/2018 wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie
powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2018r. Starosta Powiatu był odpowiedzialny jest za
przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie
powiatu.
W 2018 roku kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona na
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.
Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego kwalifikacja
wojskowa została przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 26
lutego 2018r. i dotyczyła osób urodzonych w 1999 roku, rocznik
podstawowy.
Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kędzierzynie-Koźlu
stanęło 472 osoby, w tym: 463 rocznika podstawowego, 9 rocznika
starszego oraz 14 kobiet.
Do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 64 mężczyzn, w tym
24 rocznika podstawowego i 40 roczników starszych.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Promocja powiatu.

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu, natomiast
odniesienia do realizacji zadania zostały szczegółowo ujęte w innym
dokumencie, tj. „Strategia Rozwoju Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego do 2022 roku”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/113/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

1. Wydział Promocji
2. Rzecznik Prasowy
Działania promocyjne realizowano są wielopłaszczyznowo – odbywają
się poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym,
sportowym, turystycznym, mających na celu popularyzację osiągnięć
i zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej działaniami
samorządu. Prowadzona jest strona internetowa Powiatu oraz profil na
portalu społecznościowym, gdzie na bieżąco publikowane są informacje
o działaniach i inicjatywach Powiatu. Udzielane jest wsparcie
organizacjom pozarządowym, szkołom oraz działaczom społecznym na
współorganizację wydarzeń mających na celu promowanie Powiatu,
takich jak koncerty, zawody, konkursy, eventy, wydawanie publikacji.
W 2018 roku udzielono wsparcia na współorganizację 85 takich
przedsięwzięć. Wydano także materiały promocyjne z emblematami
Powiatu, w postaci m.in. kubków, notesów, długopisów, toreb
bawełnianych z przeznaczeniem na upominki okolicznościowe podczas
współorganizowanych przez urząd wydarzeń. W 2018 roku ukazała się
publikacja przewodnika turystycznego Powiatu, z opracowanymi
autorskimi
trasami
turystycznymi,
wiodącymi
poprzez
Strona 124 z 129

ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

charakterystyczne atrakcje Powiatu – zabytki, przyrodę, i ważne miejsca
historyczne.
W 2018 roku powiat kędzierzyńsko-kozielski przystąpił do corocznego
rankingu powiatów, który klasyfikuje najprężniejsze samorządy
w kraju. Powiat ostatecznie zdobył 2 miejsce w rankingu, awansując
z 8 miejsca w 2017 roku. To najlepszy jak dotąd wynik powiatu od
początku jego istnienia.

Nazwa zadania

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program
współpracy
Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.”, podjęty
Uchwałą Nr XXXV/304/2017 Rady Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok jest w opracowaniu,
ustawowy termin przedłożenia dokumentu Radzie Powiatu to 31 maja.
Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
prowadzony jest nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Na terenie
Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu, zarejestrowanych jest ok. 286 stowarzyszeń
(z czego około połowa funkcjonuje aktywnie) oraz 26 fundacji.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczone są systematycznie
aktualizowane:
1) ewidencje: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów
sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
(podmioty zakładane, rejestracja i nadzór w ramach zadań w Wydziale
Promocji);
2) wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej (nadzór w ramach
zadań w Wydziale Promocji);
3) wykaz fundacji (nadzór w ramach zadań w Wydziale Promocji);
stanowią one bazę danych o organizacjach.
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Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Wydział Promocji

Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok jest
w opracowaniu, ustawowy termin przedłożenia dokumentu Radzie
Powiatu to 31 maja br.
Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
prowadzony jest nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Na terenie
Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu, zarejestrowanych jest ok. 286 stowarzyszeń
(z czego około połowa funkcjonuje aktywnie) oraz 26 fundacji.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczone są systematycznie
aktualizowane:
1) ewidencje: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów
sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
(podmioty zakładane, rejestracja i nadzór w ramach zadań w Wydziale
Promocji);
2) wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej (nadzór w ramach
zadań w Wydziale Promocji);
3) wykaz fundacji (nadzór w ramach zadań w Wydziale Promocji);
stanowią one bazę danych o organizacjach.

Nazwa zadania

Działalności w zakresie telekomunikacji.

Czy dla zadania
została opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia danego
dokumentu oraz jego
podstawowe
założenia i stan
realizacji na koniec
2018 r. Jeżeli nie,
wskazać czy w innym

Dla zadania nie wprowadzono odrębnej polityki, strategii, natomiast
zmiany wynikają z przepisów określonych w:
a. Ustawie z dnia 05.06.1998 r o samorządzie powiatowym
b. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych
c. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób
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dokumencie powiatu
o takim charakterze
są odniesienia do
realizacji zadania
z danego obszaru
i wskazać stan
realizacji na koniec
2018 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie
(jeżeli dotyczy)
w roku
sprawozdawczym.

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Starostwo Powiatowe: Wydział Organizacyjny, Inspektor Ochrony
Danych
Dostosowanie zadań do aktualnych przepisów.
W 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
wpłynęło 1 153 pism, natomiast wysłano 583 pisma.
1. „Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkiem Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13,
a budynkami przy Placu Wolności 1, ul. Judyma 4, ul. Judyma 5
i ul. Damrota 30” na kwotę 54.397,98 zł.
Podłączenie budynków łączem światłowodowym, rozbudowa systemu
wizyjnego, rozbudowa systemu telekomunikacyjnego (telefony IP),
systemu alarmowego, wprowadzenie odpowiednich elementów
infrastruktury IT zgodnych z rozporządzeniem w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności oraz RODO takich jak: zakup oprogramowania
do audytu sprzętu oraz oprogramowania IT, rozbudowa systemu kopii
zapasowych, rozpoczęcie wdrażania systemu wirtualizacji zasobów.
2. „Dostawa i montaż systemu przewodowego z systemem głosowania

oraz systemu rejestracji i transmisji video wraz z nagłośnieniem do sali
posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności
w Kędzierzynie-Koźlu” 115.837,71 zł.
Wdrożenie systemu transmisji na żywo obrad rady powiatu, oraz
głosowania elektronicznego wraz z imienną rejestracja głosów.
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VII.

Podsumowanie.

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego przedkłada Radzie Powiatu Raport –
informacje i dane z realizacji programów i zadań Powiatu w 2018 roku.
Przekazany Raport pokazuje, że w 2018 roku przyjęliśmy pozytywny kierunek
zrównoważonego rozwoju powiatu, który zamierzamy przy Państwa wsparciu kontynuować
w kolejnych latach.

Strona 128 z 129

