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1

"Bli żej rodziny i dziecka" - 
wsparcie rodzin 

przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy 
zastępczej

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2016 - 2018 482 738 zł 458 621,02 zł 24 117 zł 24 111,60 zł 100,0%
Zakupiono oraz wyremontowano dwa mieszkania chronione dla sześciu osób opuszczających pieczę zastępczą. Mieszkania 
doposażono w meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz komputery. Ponadto poniesiono koszty związane 
z czynszem i mediami. 30 czerwca zakończono realizację projektu.

2

"Bli żej rodziny i dziecka - 
wsparcie rodzin 

przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - II edycja"

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2018 - 2021 1 089 169 zł 0,00 zł 726 287 zł 0,00 zł 0,0%

Realizacja finansowa projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r. Celem projektu jest: utworzenie rodzinnego domu dziecka, 
wsparcie pieczy zastępczej poprzez realizację wycieczek dydaktyczno - rekreacyjnych, warsztatów narciarsko - snowboardowych 
dla osób przebywających w pieczy zastępczej oraz realizacja indywidualnych programów usamodzielniania dla wychowanków 
pieczy zastępczej w mieszkaniach chronionych.

3
"Nasza opowieść - prawdziwa 

historia" - "Our story - true 
story"

Zespół Szkół Specjalnych 
im. Juliana Tuwima w 

Krapkowicach
2016 - 2019 177 676 zł 76 175,22 zł 73 824 zł 36 497,75 zł 63,4%

Projekt jest w trakcie realizacji. Wydano książki z legendami, nagrano płyty cd z legendami. Odbyły się wyjazdy na spotkania 
projektowe do Włoch, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Macedonii i na Łotwę. Zorganizowano wyjazdy na warsztaty introligatorskie, 
rysunkowe, tworzenia kukiełek. Zorganizowano dla uczniów wycieczkę do Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku - Białej oraz do teatru na spektakl kukiełkowy.

4
Spółdzielnia socjalna Twoją 

szansą 2
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2016 - 2018 29 650 zł 8 510,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28,7%

W 2016 r. opracowano diagnozę środowiska lokalnego Subregionu Południowego . W II półroczu 2018 roku planowana jest wizyta 
monitorująca u Lidera Projektu - MKS Suples dotycząca postępu rzeczowo-finansowego 
w projekcie. Na rok 2018 nie zaplanowano wydatków. Starostwo na bieżąco monitoruje działania projektowe.

5

Szansa na rozwój bez barier - 
przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w powiecie 
krapkowickim

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2011 - 2019 728 516 zł 634 515,03 zł 47 000 zł 24 682,46 zł 90,5%
Jest to okres trwałości projektu. Powiat ponosi wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla 
beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego. 

6

Szansa na rozwój bez barier 2 
- przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w 
powiecie krapkowickim

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2013 - 2020 3 095 792 zł 2 618 791,58 zł 159 000 zł 82 018,00 zł 87,2%
Jest to okres trwałości projektu. Powiat ponosi wydatki na opłaty za serwisowanie sprzętu komputerowego, opłaty za Internet dla 
beneficjentów ostatecznych projektu oraz za ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego. 

7 W RODZINIE LEPIEJ
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach

2016 - 2019 800 000 zł 366 263,27 zł 423 036 zł 128 799,03 zł 61,9%

Działania realizowane w ramach projektu są działalniami cyklicznymi i polegają na: 
- wsparciu dochodowym - wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 
- pomocy psychologicznej - poradnictwo, terapia, grupa wsparcia, badania psychologiczne dla kandydatów i dla osób sprawujących 
pieczę zastępczą,
- pomocy reedukacyjnej  - zajęcia dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej celem wyrównania braków w umiejętnościach 
i wiadomościach,
- pomocy rehabilitacyjnej - skierowanej do dzieci przebywającej w pieczy zastępczej, u których stwierdzono opóźnienie 
psychoruchowe, wady wrodzone, rozwojowe i inne,
- pomcy prawnej,
- warsztatach, spotkaniach wyjazdowych - W I półroczu zorganizowano wyjście do kina w ramach Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, odbyła się wycieczka edukacyjno-integracyjna do TwinPigs w Żorach, warsztaty wyjazdowe na Górę Św. Anny,  w 
ramach których przeprowadzono szkolenie dla rodziców zastępczych. W II półroczu planuje się Piknik Integracyjny dla Rodzin 
Zastępczych oraz wycieczkę integracyjną do EnergyLandii w Zatorze.

8
Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych 
dla regionu branżach

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2016 - 2018 684 294 zł 221 293,38 zł 463 002 zł 206 120,44 zł 62,5%
Przebudowa sal lekcyjnych na pracownie zawodowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach została zakończona 
w I półroczu 2018 r. W II półroczu zakupione zostanie wyposażenie pracowni.

9
Nowoczesne nauczanie 

naturalny wzrost kompetencji
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2016 - 2018 993 484 zł 164 565,30 zł 790 000 zł 204 595,81 zł 37,2%

Projekt jest w trakcie realizacji w dwóch szkołach: ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach oraz w ZS im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach, a beneficjentami ostatecznymi projektu są zarówno uczniowie jak i nauczyciele. W 2018 r. kontynuowane są 
zajęcia w ramach projektu. Sukcesywnie dokonywane są zakupy sprzętu oraz środków dydaktycznych do realizacji projektu. 
W I półroczu 2018 r. zakupiono piec do wypalania i koło garnacarskie do ZSS im. J. Tuwima w Krapkowicach oraz stworzono 
pracownię fonetyczną w ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.

WYKAZ PRZEDSI ĘWZI ĘĆ REALIZOWANYCH W 2018 ROKU
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10
Kształcenie zawodowe dla 

rynku pracy -1
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2017 - 2019 142 275 zł 3 064,50 zł 135 210 zł 3 064,50 zł 4,3%

W I półroczu 2018 r. zapłacono za studia podyplomowe dla jednego nauczyciela. Poprzez zapytanie ofertowe wyłoniono 
wykładowcę zadania „Zajęcia fotograficzne w ramach nauki zawodu: Technik cyfrowych procesów graficznych” oraz podpisano z 
nim umowę i rozpoczęto realizację zadania. Przygotowano dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania na realizację 
zadania „Kurs wizażu”.W styczniu i lutym 2018 r. przeprowadzono rekrutację uczestników zajęć. W II półroczu 2018 r. zakupione 
zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, będą kontynuowane zajęcia już rozpoczęte oraz rozpoczną się 
nowe zajęcia zaplanowane do realizacji w ramach projektu.

11
Kształcenie zawodowe dla 

rynku pracy -3
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2019 - 2021 137 131 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0%

Przedsięwzięcie jest zaplanowane na lata 2019 - 2021 i zakłada organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz kursów dla 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

12

e - usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych 

i kartograficznych 
województwa opolskiego

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2016 - 2020 98 919 zł 0,00 zł 1 933 zł 0,00 zł 0,0%
W 2016 r. Powiat udzielił dotacji Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie studium wykonalności inwestycji. W II półroczu 
2018 r. Powiat udzieli kolejnej dotacji Powiatowi Opolskiemu na realizację projektu.

13
Usługi zdrowotne dla osób 

starszych w Powiecie 
Krapkowickim

Dom Pomocy Społecznej 
ANNA w Krapkowicach

2017 - 2020 684 202 zł 0,00 zł 325 708 zł 3 114,00 zł 0,5%

Projekt zakłada stworzenie Mobilnego Punktu Rehabilitacyjnego, Sali doświadczania świata i zorganizowanie zajęć w grocie 
solnej.
W I półroczu dokonano 100% odpisu na ZFŚS na 2018 r.
W czerwcu podpisano umowę na zakup pierwszego sprzętu rehabilitacyjnego, pozostałe działania będą kontynuowane w II 
półroczu 2018 r.

14
Własny biznes lepsza 

przyszłość!
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2017 - 2019 8 970 zł 0,00 zł 8 970 zł 0,00 zł 0,0%

Projekt relizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples. Głownym założeniem jest zwiększenie aktywności 
zawodowej grup defaworyzowanych. W II półroczu Powiat zleci wykonanie 120 kompletów materiałów szkoleniowych dla 
uczestników projektu.

15
Przedsiębiorczość społeczna

z OWES-em Subregionu 
Środkowego

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2018 - 2022 24 420 zł 0,00 zł 24 420 zł 0,00 zł 0,0%

Projekt relizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MKS Suples. W ramach przedsięwzięcia powstanie Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej oraz będzie prowadzone wsparcie doradczo-szkoleniowe dla zatrudniających nowych pracowników z grup 
defaworyzowanych (głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne). W II półroczu Powiat zleci wykonanie 1480 kompletów 
materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

16
Nasza mała ojczyzna, naszym 

dziedzictwem kulturowym
Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach
2018 - 2019 62 209 zł 0,00 zł 59 001 zł 0,00 zł 0,0%

W ramach przedsięwzięcia zostanie wydany przewodnik turystyczny po regionie oraz zostanie zorganizowana konferencja 
podsumowująca.  Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w sierpniu 2018 r. 

17

Śladami bioróżnorodności
w sercu Opolszczyzny - 

bogactwo przyrody Gminy 
Strzeleczki, Krapkowice oraz 

Powiatu Krapkowickiego

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2018 - 2020 520 925 zł 0,00 zł 319 090 zł 0,00 zł 0,0%

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców, które mają przyczynić się 
do zmiany świadomości społecznej, uwrażliwi ć na potrzebę ochrony gatunków chronionych, w tym zagrożonych oraz pomóc w 
nabyciu przez uczestników projektu wiedzy na temat rodzimych gatunków flory i fauny. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 
2018 r.

18
Za życiem - ośrodek 

koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

w Krapkowicach
2018 - 2021 191 400 zł 0,00 zł 51 000 zł 4 775,43 zł 2,5%

Przedsięwzięcie obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. W I półroczu 2018 r. zakupiono środki dydaktyczne oraz opłacono umowy zlecenia.

19

Dofinansowanie kosztów 
podnoszenia kwalifikacji 
pracowników Starostwa 

Powiatowego 
w Krapkowicach 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2012 - 2021 208 949 zł 131 649,00 zł 40 300 zł 17 800,00 zł 71,5% W I półroczu dofinansowano naukę na studiach dla 10 pracowników.
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20

Budowa obwodnicy Malni 
i Choruli w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 423 -

Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1832 O 

biegnącej wzdłuż 
Cementowni Górażdże

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2016 - 2018 60 000 zł 0,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 0,0% W II półroczu 2018 roku. Powiat planuje udzielić dotacji Województwu Opolskiemu na realizację przedsięwzięcia.

21
Spełnienie wymogów 

przeciwpożarowych budynku 
Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2016 - 2018 416 112,00 zł 116 112,00 zł 300 000,00 zł 9 471,00 zł 30,2%
Wykonano aktualizację dokumentacji potrzebnej do realizacji przedsięwzięcia. Roboty budowlane zostaną zakończone 
w II półroczu 2018 r.

22
Rozbudowa i przebudowa 
Domu Pomocy Społecznej 
ANNA w Krapkowicach

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2017 - 2018 125 000,00 zł 0,00 zł 125 000,00 zł 30 719,25 zł 24,6%
W 2018 r. zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej. Część dokumentacji została sporządzona i opłacona 
w I półroczu.

23

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1808 O 

ul. Góry św. Anny 
wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową 

w Zdzieszowicach

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach

2017 - 2018 4 267 604,00 zł 1 526 326,38 zł 2 741 277,00 zł 2 741 276,73 zł 100,0% Przedsięwzięcie zostało zakończone w styczniu 2018 r.


