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Wprowadzenie 

Rok 2020 był niewątpliwie w związku z globalną pandemią COVID-19 czasem wyzwań i zmagań, jakich 
nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zyskało nadzwyczajny 
priorytet, co wymagało często odważnych i natychmiastowych decyzji. Jednocześnie powiat krapkowicki 
realizował bieżące zadania, utrzymując nawet w najtrudniejszym momencie dostępność mieszkańców 
do usług publicznych. Działania prowadzone były wielotorowo. Warto tu wymienić: 

§ rolę zarządczą, polegającą na koordynacji działań w sposób adekwatny do przewidywanej skali 
ryzyka i podejmowaniu decyzji wyprzedzających możliwy rozwój sytuacji, między innymi 
w zakresie funkcjonowania szpitala, szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym – 
w tym szkoły specjalnej, Domu Pomocy Społecznej i starostwa, 

§ rolę informacyjną, polegającą na bieżącym relacjonowaniu przebiegu pandemii w powiecie 
krapkowicki, zakresu wprowadzanych obostrzeń, zasad funkcjonowania szpitala czy sposobu 
załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym.  

Na wstępie należy też zaznaczyć, że wiele z podjętych działań – w szczególności dotyczących 
zabezpieczenia szpitala – nie byłoby możliwych bez wsparcia i życzliwości ze strony lokalnych 
przedsiębiorców, którzy rozumiejąc skalę trudności i wyzwań odpowiadali na apele o pomoc, włączając 
się również finansowo w zakup niezbędnego sprzętu czy środków ochrony osobistej. Wsparcia w tym 
zakresie udzielały też gminy: Zdzieszowice, Walce i Strzeleczki. 

Mimo utrudnień związanych z nieobecnością pracowników objętych kwarantanną, będących na 
zwolnieniach chorobowych i pełniących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli, 
a także oddelegowanymi do pracy w sanepidzie, ani przez jeden dzień starostwo nie przestało 
obsługiwać klientów. Było to możliwie dzięki ścisłemu reżimowi sanitarnemu, pracy w trybie częściowo 
zdalnym i szybkim adaptowaniu się do nowych warunków, a przede wszystkim dobrej organizacji pracy 
i profesjonalizmowi pracowników starostwa. Wyrazem tego są liczby wskazujące, że niektóre wydziały 
załatwiały więcej spraw niż w analogicznym okresie w latach poprzednich, i pozytywna ocena pracy 
samorządu powiatowego w 2020 roku przez mieszkańców.  

Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania wielu osób – pracowników starostwa, jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz współpracujących z nami instytucji i organizacji. Za to zaangażowanie, 
pracę na rzecz mieszkańców oraz stawanie na wysokości postawionych przez trudną sytuację zadań 
wszystkim tym osobom należą się podziękowania i słowa uznania. 

Niniejszy Raport zawiera również informacje na temat wszystkich innych zadań, które leżą 
w kompetencjach powiatu, a które mimo panującej sytuacji były realizowane. Mowa o kwestiach 
związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych pyłów i gazów, modernizacji oraz poprawy stanu 
zaplanowanych odcinków dróg powiatowych, działań podejmowanych na rzecz opieki nad seniorami, 
inwestycji w rodzinną pieczę zastępczą czy wsparcia uczniów i nauczycieli w nauczaniu hybrydowym. 

 

 

 

Sabina Gorzkulla       Maciej Sonik 
Wicestarosta Krapkowicki      Starosta Krapkowicki  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2020 rok 

6 
 

Rozdział I Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Tabela 1. Dane statystyczne 

Nazwa j.s.t. POWIAT KRAPKOWICKI 

Siedziba władz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Okres, którego dotyczy 
raport  

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.  

Liczba mieszkańców1 63 743 
tendencja spadkowa od 2012 roku (65 390) 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

Urodzenia żywe  
Zgony 
Przyrost naturalny 
Saldo migracji ogółem 
Ludność w wieku: 
  - przedprodukcyjnym 
   - produkcyjnym 
   - poprodukcyjnym 

542 
673 

-131 
-145 

 
9 897 

40 519 
13 526 

 

Powierzchnia 442 km2 

Podział administracyjny Powiat krapkowicki (województwo opolskie), utworzony został w 1999 
roku w ramach reformy administracyjnej. Siedziba powiatu:  
miasto Krapkowice. W skład powiatu wchodzą: 
   - 3 gminy miejsko-wiejskie: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice 
   - 2 gminy wiejskie: Strzeleczki, Walce 
   - 3 miasta: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice 

 

  

 
 

1 wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (tj. według ostatnich dostępnych danych GUS) 
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Tabela 2. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 2020 

Dochody, w tym: 
   - Bieżące 
   - Majątkowe 

52.372.279,84 
46.298.788,89 
6.073.490,95 

55.253.873,52 
49.972.505,93 
5.281.367,59 

Wydatki, w tym: 
   - Bieżące 
   - Majątkowe 

57.763.719,43 
44.586.374,47 
13.177.344,96 

52.382.783,49 
45.555.972,84 
6.826.810,65 

Nadwyżka / Deficyt -5.391.439,59 2.871.090,03 

Przychody ogółem, w tym: 
   - Kredyty i obligacje 

9.186.653,39 
3.000.000,00 

6.196.874,60 
3.000.000,00 

Rozchody ogółem, w tym: 
   - Spłaty kredytów i pożyczek 

600.164,00 
600.164,00 

1.270.164,00 
1.270.164,00 

 

Tabela 3. Analiza i ocena budżetu 

Analiza dochodów 
budżetowych 

Plan dochodów ustalony na poziomie 51.474.323 zł zrealizowano  
w wysokości 55.253.873,52 zł – to jest w 107,3% zakładanego planu. Główną 
przyczyną wykonania dochodów przewyższającego plan był wpływ w 2020 
roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne 
zaplanowane do realizacji w 2021 roku.  
Strukturę wykonanych dochodów według źródeł przedstawiono na 
wykresie: 

 
 

Dochody 
własne
42,20%

Subwencja 
ogólna

z budżetu 
państwa 
29,59%

Dotacje celowe
z budżetu 
państwa
16,66%

Dofinansowanie 
na projekty 

2,04%

Środki z 
funduszy 

celowych 5,01%

Inne źródła 
4,50%
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Najwyższy udział w dochodach ogółem miały dochody własne – 42,20%,  
w tym w szczególności dochody z tytułu: 
§ udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

(PIT, CIT) 15.744.650,98 zł (28,5% dochodów). W 2020 r. odnotowano 
spadek dochodów z tytułu PIT o 2,32%, podczas gdy w latach ubiegłych 
dochody te wykazywały tendencję wzrostową; 

§ opłaty komunikacyjnej 1.240.303,25 zł (2,24% dochodów); 
§ wpłat z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 
Powiatu Krapkowickiego 1.117.297,91 zł (2,02% dochodów); 

§ wpłat z gmin oraz wpływów z tytułu odpłatności za usługi świadczone 
na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA”  
w Krapkowicach (1,99% dochodów); 

§ opłat za korzystanie ze środowiska (1,38% dochodów); 
§ odpłatnego użytkowania budynków (1,33% dochodów); 
§ realizacji zadań zleconych (1,17% dochodów); 
§ opłat z zakresu geodezji i kartografii (0,83% dochodów); 
§ opłat za zajęcie pasa drogowego (0,66% dochodów). 

Analiza wydatków 
budżetowych 

Plan wydatków ustalony na poziomie 54.289.556 zł zrealizowano  
w wysokości 52.382.783,49 zł, co stanowi 96,5% planu. 
Wydatki w trakcie roku budżetowego dokonywane były w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań. 
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 87,0%. 
Na wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID – 19 w 2020 roku ze środków 
własnych Powiatu Krapkowickiego przeznaczono kwotę 333.768,55 zł. 
Na wydatki bieżące w celu realizacji zadań własnych z zakresu oświaty 
wydatkowano kwotę 13.973.788,55 zł. Natomiast z tytułu subwencji 
oświatowej Powiat otrzymał 12.080.960 zł, co oznacza, że Powiat w 2020 
roku do bieżącego utrzymania oświaty dopłacił ze środków własnych 
1.892.828,55 zł. Biorąc pod uwagę w analizie dodatkowo wydatki 
inwestycyjne w infrastrukturę oświatową finansowane ze środków własnych 
daje to kwotę 2.039.118,18 zł. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 13,0%.  
Główne kierunki wydatków majątkowych Powiatu stanowiły: 
§ Dotacja dla Gminy Krapkowice na rewitalizację starego mostu 

kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach w kwocie 4.000.000 
zł; 

§ Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach, w tym rozbudowa 
uwzględniająca utworzenie oddziałów do leczenia pacjentów 
zakażonych COVID 19 w kwocie 1.063.269,08 zł (sfinansowano 
w 99,2% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych); 

§ Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Krapkowicach w kwocie 800.000 zł; 

§ Przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni przy budynku KCZ Sp. z o.o. 
oś. XXX-lecia 21 w Krapkowicach w kwocie 83.728,98 zł; 
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§ Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza w kwocie 
148.259,06 zł. 

Analiza rozchodów Rozchody Powiatu zostały wykonane w 100% zakładanego planu. 
Wykupiono trzy kupony obligacji w łącznej kwocie 1.070.000 zł oraz 
spłacono cztery kolejne raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.164 zł. 

Analiza przychodów Przychody Powiatu zostały zrealizowane w 100% zakładanego planu.  
8 lipca 2020 r. wyemitowano serię A20 obligacji komunalnych w kwocie 
3.000.000 zł. Emisję zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykup 
nastąpi w latach 2022 – 2028. 

Wynik budżetu Nadwyżka budżetowa wyniosła 2.871.090,03 zł.  
Nadwyżka operacyjna wyniosła 4.416.533,09 zł, co oznacza, że wydatki 
bieżące znalazły pokrycie w 100% w dochodach bieżących i tym samym 
spełniony został wskaźnik zrównoważenia budżetu w części operacyjnej,  
o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Ocena budżetu Analiza wykonania budżetu wskazuje, że poszczególne wielkości budżetowe 
zostały wykonane w stopniu bardzo bliskim lub równym 100%. Na koniec 
roku Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. 

Wolne środki Poziom wolnych środków na koniec 2020 roku do wykorzystania w latach 
następnych wynosił 7.797.945,83 zł. 

Zadłużenie Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 17.266.208 zł, w tym 15.800.000 
zł z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 1.466.208 zł z tytułu zaciągniętej 
pożyczki w WFOŚiGW. Spłata zadłużenia została przewidziana w wieloletniej 
prognozie finansowej do końca 2033 roku, przy zachowaniu prawidłowego 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu – tj. we wszystkich latach 
prognozy spełniona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych.  
Udział zadłużenia w zrealizowanych dochodach wyniósł 31,25%.  
Potrzeby inwestycyjne Powiatu Krapkowickiego przekraczają jego 
możliwości budżetowe. Aby sprostać potrzebom rozwojowym konieczne 
jest sięganie po zewnętrzne źródła finansowania, w tym zaciąganie 
zobowiązań finansowych. Planuje się, że podejmowane działania 
inwestycyjne w infrastrukturę przyczynią się w latach przyszłych do 
zmniejszenia wydatków bieżących związanych z remontami i kosztami 
utrzymania obiektów. 
W celu zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udziału Powiatu 
w podatkach dochodowych PIT i CIT, priorytetem jest współpraca 
z lokalnymi przedsiębiorcami. Przejawem tej współpracy jest m. in. 
tworzenie klas patronackich, których absolwenci mają realne szanse na 
zatrudnienie. Ponadto w celu ograniczenia zadłużenia i zwiększenia 
samodzielności finansowej, podejmowane są wszelkie możliwe działania 
racjonalizujące wydatki bieżące, takie jak organizacja wspólnych zakupów 
towarów i usług czy wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej (gdzie 
utrzymanie dzieci jest znacznie korzystniejsze niż w pieczy instytucjonalnej).  
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Tabela 4. Wieloletnia prognoza finansowa 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg stanu na 31.12.2020 r. 

Lata zadłużenia Kwota długu na koniec 
roku (wartość 

nominalna) 

Spłata zadłużenia w 
danym roku 

Wydatki na obsługę 
długu 

2020 17.266.208,00 1.270.164,00 441.718,00 

2021 15.646.044,00 1.620.164,00 515.524,00 

2022 13.635.880,00 2.010.164,00 457.930,00 

2023 11.585.716,00 2.050.164,00 389.268,00 

2024 10.175.552,00 1.410.164,00 320.964,00 

2025 8.765.388,00 1.410.164,00 280.978,00 

2026 6.890.000,00 1.875.388,00 236.487,00 

2027 5.395.000,00 1.495.000,00 192.710,00 

2028 4.260.000,00 1.135.000,00 149.137,00 

2029 3.785.000,00 475.000,00 116.724,00 

2030 2.840.000,00 945.000,00 103.709,00 

2031 1.895.000,00 945.000,00 77.816,00 

 
 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2021-2033 

Rok Prognozowana nadwyżka operacyjna 

2021 4 581 275,00 

2022 7 566 481,00 

2023 10 335 153,00 

2024 10 873 679,00 

2025 11 449 984,00 

2026 12 056 834,00 

2027 12 695 845,00 

2028 13 368 725,00 

2029 14 077 268,00 

2030 14 823 363,00 

2031 15 609 002,00 

2032 16 436 278,00 

2033 17 307 401,00 
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Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (relacja, o której mowa w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych) według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

  Relacja określona po lewej 
stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa 

w art. 243 uofp 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań określony po 

prawej stronie 
nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 

uofp 

Czy spełniony jest 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań 
określony w art. 243 

uofp 

2020 4,64% 8,65% TAK 

2021 5,68% 8,16% TAK 

2022 6,24% 12,69% TAK 

2023 7,71% 17,09% TAK 

2024 3,88% 22,54% TAK 

2025 3,61% 23,37% TAK 

2026 4,29% 17,86% TAK 

2027 3,26% 20,49% TAK 

2028 2,36% 22,81% TAK 

2029 1,04% 24,27% TAK 

2030 1,75% 25,00% TAK 

2031 1,62% 24,95% TAK 

2032 1,50% 24,92% TAK 

2033 1,40% 24,89% TAK 
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Tabela 5. Powiat krapkowicki na tle pozostałych powiatów w województwie opolskim w 2020 r. 

POWIAT 
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Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

na 1 mieszkańca 

BRZESKI 89 804 6 9 7 569,0 7,8 

GŁUBCZYCKI 45 552 1 5 1 859,7 7,5 

K.-KOZIELSKI 93 880 8 7 8 542,1 7,5 

KLUCZBORSKI 65 470 3 2 3 647,6 7,2 

KRAPKOWICKI 63 747 8 7 8 385,9 5,5 

NAMYSŁOWSKI 42 634 5 1 2 595,7 7,5 

NYSKI 135 948 10 4 4 520,0 7,2 

OLESKI 64 293 11 6 9 535,1 4,1 

OPOLSKI 123 726 9 11 11 279,2 5,6 

PRUDNICKI 55 237 2 3 6 553,9 8,9 

STRZELECKI 74 300 4 10 5 527,6 4,9 

  Lokaty od 1 do 11, gdzie 
najmniejszą wartość 

oznaczono jako lokata 1, 
a największą wartość 

oznaczono jako lokata 10 

  

*Stan na 31 XII 2019 r. wg GUS. 
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Rozdział II Pandemia COVID-19. Sytuacja zdrowotna 
w Powiecie Krapkowickim 

Tabela 6. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia   

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

Informacje 
szczegółowe 

14 marca 2020 r. wprowadzono w całym kraju stan zagrożenia 
epidemiologicznego. Już w lutym Powiat Krapkowicki powziął działania, które 
miały zabezpieczyć przed nadchodzącą epidemią. Między innymi stąd decyzja 
o zakupie środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia 
pracowników starostwa, wsparcia na wypadek kryzysowej sytuacji 
krapkowickiego szpitala. Zorganizowano spotkania z dyrektorami 
i kierownikami POZ, dyrektorami szkół i jednostek organizacyjnych, a także z 
przedsiębiorcami z terenu powiatu. Zaopatrzono szkoły oraz jednostki 
organizacyjne w środki ochrony osobistej. 
10 marca Powiat Krapkowicki, jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce, 
podjął decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w szkołach, dla których 
stanowi organ prowadzący. 12 marca Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało 
rozporządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na 
naukę zdalną. 
W kolejnych tygodniach działania Powiatu Krapkowickiego jako organu 
właścicielskiego Krapkowickiego Centrum Zdrowia były w dużej mierze 
ukierunkowane na zabezpieczenie szpitala przed zagrożeniem przy 
jednoczesnym utrzymaniu jak najdłużej jak największej dostępności dla 
pacjentów zmagającymi się z innymi schorzeniami. Stąd decyzja o 
prowadzeniu triażu w oparciu o pracę wolontariuszy, którzy w pełnym 
zabezpieczeniu przeprowadzali ankietę oraz badali temperaturę osób 
udających się do szpitala, aby ograniczyć możliwość transmisji wirusa. 
Z czasem – decyzjami centralnymi – szpital stał się częścią całego systemu 
walki z COVID-19, tworząc oddziały, na których znalazły się łóżka dla 
zakażonych pacjentów. 
Wprowadzone procedury, dostosowanie obiektu do nowych potrzeb 
i ogromne wsparcie personelu umożliwiło krapkowickiemu szpitalowi 
funkcjonowanie przez cały czas epidemii bez żadnego – choćby dobowego – 
wyłączenia. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród personelu, a tym samym na jeszcze sprawniejsze 
działanie.  
Kolejnym przykładem działań wyprzedzających rozporządzenia 
poszczególnych ministerstw była decyzja o wprowadzeniu 4 maja pierwszego 
w kraju punktu „drive-thru” umożliwiającego wykonanie badań na obecność 
koronawirus bez konieczności opuszczania samochodu.  
19 maja 2020 roku krapkowicki szpital wprowadził też możliwość 
komercyjnego wykonywania testów.  
Przez cały czas trwania pandemii powiat na bieżąco informował o skali 
zagrożenia, obowiązujących obostrzeniach i wyjaśniał wątpliwości 
mieszkańców w wielu kwestiach dotyczących COVID-19. Na 4 kanałach 
informacyjnych w mediach społecznościowych – Starosty Krapkowickiego 
Macieja Sonika, Wicestarosty Krapkowickiego Sabiny Gorzkulli, Powiatu 
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Krapkowickiego oraz krapkowickiego szpitala publikowane były relacje 
opisujące bieżącą sytuację. Zasięg docieralności informacji obrazują liczby. W 
sumie wpisy dotyczące sytuacji epidemicznej w powiecie zostały wyświetlone 
2,8 mln razy. Aktualne komunikaty i informacje związane z wszelkimi 
istotnymi dla życia publicznego aspektami epidemii zamieszczano w 
ogólnodostępnym serwisie internetowym „komunikat.powiatkrap-kowicki.pl 
– OKR.Covid19”. Niezależnie informacje na swoim kanale publikowała też 
Powiatowa Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna.  
29 grudnia w krapkowickim szpitalu ruszyły szczepienia. W ciągu 2 ostatnich 
dni 2020 roku pierwszą dawkę otrzymało 150 osób z tzw. grupy „0” (personel 
medyczny, wolontariusze mający bezpośredni kontakt z osobami 
zakażonymi). 
Przez cały 2020 r. stale monitorowano poziom zagrożenia epidemicznego 
i podejmowano wszelkie możliwe działania, aby elastycznie i na miarę 
możliwości przeciwdziałać i zwalczać skutki epidemii.  
Działania podejmowanie w ramach Powiatowego planu zarządzania 
kryzysowego 2020 r. przedstawiono w Tab. 17.  
Działania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
realizowane w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiono w Tab. 36. 
Działania podejmowane w celu zabezpieczenia epidemicznego mieszkańców 
i personelu DPS „ANNA” przedstawiono w Tab. 29. 

Sytuacja 
epidemiologiczna 
zakażeń SARS-CoV-2 
w powiecie 
krapkowickim 
w 2020 r. 

Zachorowalność na COVID-19 w powiecie krapkowickim.  
Stan na 31.12.2020 r. 
 

Obszar Wskaźnik zapadalności 
(liczba przypadków w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców) 

Gmina Krapkowice 390,70 

Gmina Gogolin 454,43 

Gmina Zdzieszowice 361,22 

Gmina Strzeleczki 365,57 

Gmina Walce 338,23 

Powiat krapkowicki łącznie 391,60 
 

 

Oddział covidowy  
w KCZ Sp. z o.o. 
 

22 października 2020 r. utworzono w KCZ Sp. z o.o. oddział 49-łóżkowy dla 
osób wymagających hospitalizacji w związku z zakażeniem koronawirusem. 
Już w pierwszych dniach funkcjonowania oddziału przyjęto 27 pacjentów. 
Oddział funkcjonował łącznie przez 110 dni. W tym okresie hospitalizowano 
136 chorych – 68 kobiet oraz 68 mężczyzn. Do zdrowia powróciło 96 osób. 
Personel medyczny składał się z 30 osób. 
Funkcjonowanie oddziału, jak i całego szpitala, było możliwe dzięki wsparciu 
Powiatu Krapkowickiego, przedsiębiorców ofiarujących nieodpłatnie 
materiały i środki higieniczne, a w szczególności ofiarnej pracy personelu 
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medycznego, pielęgniarskiego i wolontariuszy. W okresie funkcjonowania 
oddziału zużyto m.in.: 
§ kombinezony – 3000 szt. (27 kombinezonów na dobę), 
§ fartuchy flizelinowe podfoliowane „żółte” – 253 szt. (2/dobę), 
§ ubrania robocze (bluza + spodnie) – 1430 szt. (13/dobę), 
§ buty ochronne – 4870 par, gogle – 85 szt., fartuchy chirurgiczne – 2347 

szt. (21/dobę), 
§ rękawice: długie (nitrylowe + jałowe) – 8100 par (73/dobę); krótkie 

(nitrylowe + lateksowe) – 14 050 par (127/dobę), 
§ maski FPP3 – 3300 szt. (30/Dobę), maski FPP2 – 330 szt. (3/Dobę), 

przyłbice – 60 szt., 
§ czepki ochronne z gumką – 3300 szt., maski pełnotwarzowe – 18 szt.  

Działania 
profilaktyczne 
mające na celu 
przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-
2 wśród 
mieszkańców 
powiatu 
krapkowickiego 

Zakupiono środki ochrony osobistej, m.in.: maseczki chirurgiczne 
jednorazowe, maseczki FFP2 i FFP3, kombinezony ochronne, przyłbice, płyny 
i żele do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, dozowniki na płyny 
dezynfekcyjne oraz zlecono wykonanie testów serologicznych anty-sars-Cov-
2. Środki te umożliwiły bezpieczne funkcjonowanie Starostwa oraz 
zapewnienie ciągłości obsługi mieszkańców. Ponadto wykonano szereg 
materiałów informacyjnych (banery, plakaty i ulotki) informujące 
o obowiązującym reżimie sanitarnym.  
Zakup sprzętu medycznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Krapkowicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-
19. Zakupiono: analizator parametrów, cztery kardiomonitory oraz pawilon 
do pobierania wymazów przeciwko COVID-19. Na ten cel wydatkowano: 
Powiat Krapkowicki 53 399,74 zł, Gmina Walce 20 000,00 zł, Gmina 
Zdzieszowice 28 600,00 zł, Gmina Strzeleczki 20 000,00 zł. 
Zakup sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
krapkowickiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-
19 Zakupiono m.in. 5 szt. koncentratorów tlenu oraz 50 szt. pulsyksometrów 
na potrzeby zapobiegania zakażeniom oraz ograniczenia negatywnych 
skutków zakażeniom COVID-19. Zakup maseczek, rękawic nitrylowych oraz 
testów antygenowych celem rozdysponowania wśród niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu krapkowickiego. Powiat Krapkowicki 18 597,00 zł, 
PFRON 18 596,99 zł. 
Pomoc w zakresie środków ochrony osobistej i higienicznych uzyskano m.in. 
z Agencji Materiałowych, ze strony Wojewody Opolskiego, Marszałka 
Województwa Opolskiego, Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie, 
przedsiębiorców i licznych darczyńców. 

Inne działania 
prozdrowotne 

W 2020 r. prowadzono działania z zakresu szeroko pojętej edukacji 
zdrowotnej. 
20 czerwca 2020 r. zorganizowano konferencję „Leczenie otyłości” 
przeprowadzoną za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
Organizatorami konferencji byli: Powiat Krapkowicki, KCZ Sp. z o.o. 
w Krapkowicach oraz firma Nutrikon. Tematyka konferencji związana była 
z profilaktyką zapobiegania otyłości oraz zaprezentowaniem m.in. 
mieszkańcom z terenu powiatu krapkowickiego metod walki z otyłością. 
W programie, oprócz wykładów, odbyły dwie transmisje z sali operacyjnej 
z komentarzem gościa specjalnego prof. dr hab. n.med. Andrzeja 
Budzyńskiego. Pierwsza z nich dotyczyła ‘gastric bypass’, druga resekcji 
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mankietowej żołądka. Oprócz części praktycznej, w programie znalazły się też 
wykłady. Dr n. med. Grzegorz Krasowski, specjalista w dziedzinie chirurgii 
ogólnej i onkologicznej mówił o tym „Czy otyły może być niedożywiony”, 
dietek kliniczny Magdalena Kornacka o tym „Czy każdy pacjent otyły musi być 
operowany?”, natomiast mgr Anna Włodarczyk o tym „Jak zapanować nad 
głodem”. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przede 
wszystkim środowiska medycznego, które wskazywało, że realizacja 
podobnych przedsięwzięć w stosunkowo niewielkich placówkach to duży 
wkład w ich rozwój. W część wykładowej czynnie uczestniczyli mieszkańcy 
zadając wiele pytań, na które odpowiedzi udzielali specjaliści. 
9 lipca 2020 r. Powiat Krapkowicki zorganizował spotkania 
z samorządowcami i przedsiębiorcami, z kobietami oraz z młodzieżą 
i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu. W każdym 
z nich uczestniczyło po 150 osób. Spotkanie z samorządowcami 
i przedsiębiorcami, zorganizowane z okazji 30-lecia samorządności, dotyczyło 
doświadczeń samorządów i stojących przed nimi wyzwań. Na konferencję 
z cyklu „Siła kobiet” złożył się cykl wykładów: „Marchewkowe pragnienia 
kobiet”, „Kiedy hormony dają znać o sobie”, „Kobieta w samorządzie”, 
„Kobiecy punkt widzenia”. Spotkanie z młodzieżą stało się okazją do dyskusji 
„O klimacie, tolerancji i hejcie”, tematach szczególnie istotnych z punktu 
widzenia młodego pokolenia i dokonujących się zmian społecznych 
i środowiskowych. 
27-28 listopada 2020 r. zorganizowano szkolenie online z cyklu XI Opolskie 
Warsztaty Medyczne „Postępy w leczeniu ran przewlekłych”. Organizatorami 
szkolenia byli: Powiat Krapkowicki, KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach oraz firma 
Nutrikon. Szkolenie poruszało tematykę profilaktyki leczenia ran 
przewlekłych wraz z zaprezentowaniem m.in. mieszkańcom z terenu powiatu 
krapkowickiego metod i sposobów ich leczenia. Prelekcje poprowadzili 
między innymi prof. Marzanna Bartoszewska, kierownik Katedry i Zakładu 
Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu, dietetyk kliniczny Magdalena Kornacka,  
psycholog, psychoterapeuta Anna Włodarczyk, specjalista położnictwa 
i ginekologii Katarzyna Tarara. 
Prowadzono działania w kierunku przebudowy Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. – prace dokumentacyjne i wyburzeniowe tzw. „blaszaka”. 
Docelowo utworzenie oddziału patologii noworodka i zwiększenie stopnia 
referencyjności szpitala. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Obszar o znaczeniu strategicznym. W 2020 r. koncentrowano znaczne siły 
i środki nie tylko ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców i ciągłości funkcjonowania szpitala oraz Starostwa ale również 
ze względu na kontynuację rozbudowy KCZ-u. Obszar realizowany 
prawidłowo. 
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Rozdział III Realizacja polityk, programów i strategii 
(tj. dokumentów programowych wyznaczających ogólne 
kierunki rozwoju Powiatu Krapkowickiego)   

Rozdział III odnosi się do posiadanych przez Powiat dokumentów programowych. Opis i analiza 
zadań i działań został zawarty w rozdziale V. Na poziomie Powiatu opracowuje się dokumenty 
programowe odnoszące się do różnych obszarów funkcjonowania powiatu, wyznaczające 
kierunki działania, a w niektórych przypadkach i konkretne zadania.  
Praktyką stosowaną w dokumentach programowych jest zawieranie w nich kierunków i celów 
jako obszarów, w których w danym roku budżetowym powiat realizuje określone zadania. 
Zadania te nie pokrywają jednak wszystkich obszarów zdefiniowanych we wszystkich 
dokumentach programowych. Dokumenty programowe wyznaczają bowiem albo określone 
procedury postępowań, jak np. w przypadku Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi lub też oczekiwane działania, których celem będzie np. poprawa infrastruktury 
drogowej opisanej w Strategii rozwoju powiatu krapkowickiego do roku 2020 (w obszarze III-
Infrastruktura w Celu strategicznym 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej – 
Cel operacyjnym 1 – Rozbudowa, poprawa stanu oraz utrzymanie dróg).  
Określone postępowania i wybór zadań na określony rok jest tożsame z wyborem określonej 
polityki rozwoju i priorytetów wskazanych i zaproponowanych przez organ wykonawczy 
w danym roku.  
 

Tabela 7. Zestawienie powiatowych dokumentów programowych 

Lp Nazwa planu / programu Problematyka 

1. Strategia rozwoju powiatu krapkowickiego  
do roku 2020.  

Rozwój gospodarczy 

2. Powiatowy program ochrony środowiska Ochrona środowiska przyrodniczego 
3. Uproszczony plan urządzenia lasu – 

inwentaryzacja 
Gospodarka leśna 

4. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Bezpieczeństwo,  
gospodarka wodna 

5. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości 
Powiatu 

Zarzadzanie JST,  
gospodarka mieniem 

6. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów 
społecznych 

Polityka społeczna 

7. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej Polityka społeczna 
8. Programy specjalne dotyczące aktywizacji 

zawodowej osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 

Polityka społeczna 

9. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie 

Polityka społeczna 

10 Powiatowy program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Polityka społeczna 
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11. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Polityka społeczna 

12. Powiatowy plan zarządzania kryzysowego Zarządzanie kryzysowe 

13. Wieloletnia prognoza finansowa  Zarządzanie/ finansowanie rozwoju 
14. Plan Ochrony Zabytków Powiatu 

Krapkowickiego na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowej 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

15. Powiatowy Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli 

Bezpieczeństwo 

 

 

Tabela 8. Analiza Strategii rozwoju powiatu krapkowickiego do roku 2020 

Nazwa dokumentu  Strategia rozwoju powiatu krapkowickiego do roku 2020 

Podstawowe założenia Zwiększenie jakości realizacji zadań publicznych i poziomu świadczenia 
usług, kierując się troską o mieszkańców, obywatelską 
odpowiedzialnością za powierzone sprawy publiczne i społeczną 
partycypacją w podejmowaniu decyzji. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r.  

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 lipca 2019 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2019.1295), zasadniczym 
dokumentem stanowiącym o rozwoju regionu jest strategia o zasięgu 
regionalnym i subregionalnym. W związku z rozpoczęciem prac nad 
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego oraz strategią 
subregionu południowego – Aglomeracji Opolskiej, aktywnie włączono 
się w pracę nad dokumentami, zgłaszając szereg uwag, zmian 
i propozycji istotnych z punktu widzenia Powiatu Krapkowickiego. 
Uczestnictwo w pracach nad ww. dokumentami kontynuowane jest 
w 2021 r.  
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WSKAŹNIKI Rok 

2019 2020 

CEL OPERACYJNY I.1.1 –  PRZYJAZNE WARUNKI INWESTOWANIA 

Liczba inwestorów (podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 
10 tys. ludności w wieku prod.)2 

1268 bd. 

CEL OPERACYJNY I.1.2 – KORZYSTNY KLIMAT DLA ROZWOJU FIRM, ROZWÓJ AKTYWNOŚCI 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW 

Ludność ogółem 
Liczba podmiotów gospodarczych (szt.)/na 10 tys. mieszkańców 

63 942 
1268  

63747 
1300 

Liczba uczniów kończących nowe profile biznesowe 
   - Monter izolacji przemysłowych I kl. 2, II kl. 9, III kl. 9 
   - Blacharz izolacji przemysłowych I kl 7 

 
2 
7 

 
5 
10 

CEL OPERACYJNY I.2.1 –  POLITYKA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW 
UNIJNYCH DLA ROZWOJU POWIATU, PROMOCJA REGIONU 

Wartość pozyskanych środków zewnętrznych  
pozyskanych przez starostwo (zł) 

8.291.132 10.263.587 

CEL OPERACYJNY II.1.1 – PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU, PROMOCJA ZATRUDNIENIA 

Liczba osób podejmujących zatrudnienie (PUP) 1 200 1 316 
Stopa bezrobocia (%) 5,4 5,9 

CEL OPERACYJNY II.2.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

Liczba zatrudnionych absolwentów 
(z celu operacyjnego I.1.2) 

4 4 

Liczba osób kończących praktyki i staże (PUP) 160 91 
CEL OPERACYJNY II.2.2 – PROMOCJA KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Liczba kursów i szkoleń / liczba osób 
(z celu ,,Promocja kształcenia przez całe życie” – Organizacja kursów i 
szkoleń umożliwiających uzyskanie nowych umiejętności dla osób 50+,  
które ze względu na wiek, stan zdrowia i inne czynniki nie mogą wykonywać 
dotychczasowego zawodu) 

40/4  15/1 

CEL OPERACYJNY II.2.3 

Liczba osób objętych programami 
Z celu Wykluczenie cyfrowe (Zachęcanie osób niepełnosprawnych do 
aktywnego funkcjonowania z wykorzystaniem internetu, organizacja kursów 
komputerowych, realizacja programu „Szansa na  rozwój bez barier II”) 

500 
210 

600 
- 

CEL OPERACYJNY II.3.1 – PROMOCJA KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Wielkość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym (zł) 361 100  375 800 

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych z udziałem organizacji pozarządowych 143 1153 

Liczba konsultacji społecznych 2 1 

CEL OPERACYJNY II.3.2 - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA AKTYWNA W OBSZARZE KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

Liczba imprez (dane z celu II.3.1) 46 25 
CEL OPERACYJNY III.1.1 – ROZBUDOWA, POPRAWA STANU ORAZ UTRZYMANIE DRÓG (powiatowych) 

Długość dróg: wybudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych (km)                                                           
Remonty cząstkowe (m2) 

2,610  
5 500,00 

0 
4 460,00 

Chodniki przy drogach (km) 1,8 0,2 
Ciągi pieszo-rowerowe (km) 0,900 0 
Liczba elementów infrastruktury około-drogowej: 
   - remont przepustów 

 
3 

 
1 

 
 

2 Wg GUS, stan na 31.12.2019 r. Wartości w latach 2017/2018: 1191/1207. 
3 W tym 84 wynikających z ustawy o pożytku i wolontariacie oraz 31 wynikających z ustawy o sporcie. 
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   - remont mostów 
   - wymiana oznakowań pionowych 

0 
190 

0 
16 

CEL OPERACYJNY III.1.2 – POPRAWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Liczba linii w transporcie publicznym 
   - Publiczny transport zbiorowy 
   - Transport komercyjny (3 przedsiębiorstwa) 
   - Przewozy szkolne 

 
0 
10 
2 

 
0 
10 
2 

Liczba osób korzystających z  transportu publicznego 
   - Publiczny transport zbiorowy 
   - Przewozy szkolne (2 linie)/ liczba uczniów dziennie 

 
0 
25 

 
0 
25 

CEL OPERACYJNY III.2.1 – DOSTOSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY  
EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ DO POTRZEB 

Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych 1 2 
Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów sportowych 0 0 
Wartość środków wydatkowanych na budowę, modernizację i remonty 
obiektów (zł) 

1.620.280 293.993 

CEL OPERACYJNY III.2.2 – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA  
W CELU POPRAWY JAKOŚCI  I DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH 

Wartość środków wydatkowanych na budowę, modernizację i doposażenie 
placówek leczniczych (zł) 

900 000 1.295.895 + 
800.000 na 
podw. kapitału 
zakładowego 
w KCZ 

Liczba poradni specjalistycznych  21 21 
Liczba działań podjętych w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz 
wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób 

4 4 

CEL OPERACYJNY III.2.3 – USPRAWNIENIE ZADAŃ W OBSZARZE OPIEKI SPOŁECZNEJ; SREBRNA GOSPODARKA 

Liczba opracowanych programów (z Celu „Usprawnienie zadań w obszarze 
opieki społecznej” – Wzmacnianie świadomości społeczeństwa w aspekcie 
starzenia się i niepełnosprawności) 

3 3 

Liczba placówek i ośrodków 
(DPS Anna, DSS Św. Barbara) 

2 2 

Liczba mieszkań chronionych (szt.) 3 3 
CEL OPERACYJNY IV.1.1 

Wielkość środków wydatkowanych na realizację programów (zł)  
(z celu „Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego”) 

146.500 148.000 

Liczba podjętych inwestycji w zakresie ochrony środowiska 
(z celu ,,Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego”). 

97 74 

CEL OPERACYJNY IV.1.2 – PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Liczba osób korzystających ze wsparcia (l. osób) 
(dane z Celu IV.1.1) 

97 74 

Liczba podjętych działań wspierających (szt.) 105 83 
CEL OPERACYJNY IV.1.3 – PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 

Liczba przeprowadzonych akcji 30 10 
Liczba środków wydatkowanych (zł) 184.960 51.433 
CEL OPERACYJNY V.1.1 – SPRAWNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

Liczba szkoleń dla pracowników (szt.) 9 9 
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Działania wynikające 
z zapisów zawartych 
w dokumencie 
Opis rezultatów znajdzie się 
w rozdziale V.   

§ Utworzenie i wdrażanie programów nauczania ukierunkowanych 
na ścisłą współpracę pomiędzy biznesem a szkołami, zawieranie 
porozumień pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami. 

§ Przygotowywanie projektów, współdziałanie z organizacjami 
realizującymi przedsięwzięcia z funduszy unijnych, jak i innych 
środków zewnętrznych, w tym krajowych. 

§ Wspieranie inicjatyw społecznych i instytucjonalnych w zakresie 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, promocja 
działań i osiągnięć ośrodków regionalnych, instytucji kultury, 
zespołów folklorystyczno-obrzędowych, lokalnych twórców, 
kultywowanych obrzędów i tradycji na terenie powiatu. 

§ Zidentyfikowanie potrzeb na lokalnym rynku pracy. 
§ Pozyskanie i celowe wydatkowanie funduszy na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych. 
§ Realizowanie współpracy z instytucjami działającymi na rynku 

pracy. 
§ Zapewnienie absolwentom kwalifikacji odpowiadających 

potrzebom przedsiębiorców, monitoring aktualnej sytuacji na 
rynku pracy w celu określenia zawodów adekwatnych do jego 
potrzeb. 

§ Upowszechnianie kształcenia zawodowego. 
§ Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w działaniach organizacji 

pozarządowych, dające możliwość ciągłego podnoszenia 
własnych umiejętności, zdobywania doświadczeń i rozwoju 
osobistego. 

§ Udostępnianie zasobów starostwa osobom starszym współpraca 
ze środowiskami osób starszych (uniwersytety III wieku). 

§ Realizowanie przez powiat wspólnych przedsięwzięć we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, 
służących rozwiazywaniu priorytetowych dla powiatu 
problemów. 

§ Opracowywanie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na dany rok. 

§ Zlecanie zadań publicznych oraz udzielanie dotacji na 
finansowanie ich realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność w obszarze pożytku publicznego. 

§ Doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje 
pożytku publicznego środków finansowych z innych źródeł. 

§ Prowadzenie konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców, 
organizacji pozarządowych, społecznych i innych środowisk, 
których zakresy działania są zbieżne z interesami powiatu. 

§ Konsultowanie z organizacjami pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej. 

§ Promowanie i dofinansowanie przez powiat lokalnych inicjatyw 
społecznych, kulturalnych i sportowych. 

§ Wspieranie przedstawicieli organizacji pożytku publicznego 
upowszechniających kulturę fizyczną, sport i rekreację np. 
lokalnych animatorów, twórców ludowych. 
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§ Promowanie i finansowanie z budżetu powiatu imprez 
o charakterze sportowym, rekreacyjnym i projektów 
kulturalnych. 

§ Finansowanie i dofinansowanie z budżetu powiatu sportowych 
imprez integracyjnych. 

§ Inicjowanie kontaktów i współpracy w skali lokalnej, regionalnej, 
ponadregionalnej i międzynarodowej. 

§ Realizacja projektów w zakresie - modernizacja obiektów 
mostowych i infrastruktury hydrotechnicznej na terenie powiatu, 
rozwijanie alternatywnych form komunikacji (ciągi piesze 
i rowerowe).  

§ Systematyczne dostosowywanie wyposażenia bazy kształcenia 
do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, wymiana sprzętu, 
pomocy naukowych. 

§ Obniżenie kosztów funkcjonowania placówek szkolnictwa 
ponadpodstawowego. 

§ Budowanie uznanej marki Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 
§ Dalszy rozwój cieszącego się uznaniem pacjentów oddziału 

ginekologii i położnictwa w Krapkowickim Centrum Zdrowia. 
§ Wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych i 

ekologicznych źródeł energii odnawialnej: 
§ Współfinansowanie zakupu nowoczesnych kotłów. 
§ Rozszerzenie roli edukacyjnej, doradczej i informacyjnej 

starostwa: promowanie wśród mieszkańców powiatu technologii 
ekologicznych, energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska, 
informowanie i edukowanie mieszkańców o dostępnych 
programach i funduszach lokalnych, krajowych i unijnych. 

§ Rozwój e-administracji i e-usług. 
§ Doskonalenie kompetencji kadr administracji powiatowej. 
§ Doposażanie służb, straży i inspekcji.  
§ Wsparcie zewnętrznego finansowania służb, straży i inspekcji. 
§ Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki 

rodziców: rozwój i wsparcie prorodzinnych form pieczy 
zastępczej (rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze), 
promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki, 
zwiększona liczba rodzin zastępczych zawodowych oraz innych 
form rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze przygotowanie osób 
pełniących funkcje rodzinnej pieczy zastępczej. 

§ Wsparcie usamodzielnionych wychowanków rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewnienie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych usamodzielnianych wychowanków, 
pomoc w uzyskaniu lepszego wykształcenia oraz podwyższaniu 
kwalifikacji zawodowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 

§ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zmiana postaw 
społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, system 
profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, praca 
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zmiana zachowań 
u osób stosujących przemoc, lepsza współpracy miedzy 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
problematyką przemocy. 
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Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Wymagane jest opracowanie nowej strategii. Należy zwrócić uwagę, 
że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na poziomie 
lokalnym wprowadza jedynie pojęcie strategii rozwoju gminy oraz 
strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobowiązkowe. 
W obu przypadkach dokumenty te łączą ze sobą sferę społeczno-
gospodarczą i przestrzenną. 
Nowe opracowanie powinno uwzględniać przewartościowanie celów 
wyłącznie do takich, które są osiągalne w okresie programowania. 
Zapisanie celów, co do których nie ma pewności ich realizacji (a jedynie 
po to, aby zabezpieczyć możliwość ewentualnego wnioskowania 
o środki dotacyjne) nie wydaje się wskazane z uwagi na precyzyjne 
znakowanie przeznaczenia dotacji, co – w odróżnieniu od praktyki lat 
ubiegłych – jest obecnie stosowane. Wskaźniki do strategii winny być 
ograniczone do tych, które wyznaczą priorytetowe kierunki działania 
powiatu. Monitoring strategii nie powinien dotyczyć zapisów, których 
ewaluacja nie postępuje lub zmierza w niewłaściwym kierunku.   

 

Tabela 9. Analiza Powiatowego programu ochrony środowiska 

Nazwa dokumentu  Powiatowy program ochrony środowiska 

Podstawowe założenia Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, 
określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego 
stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór 
decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje. Wyznacza 4 główne cele: 
1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego; 
2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz 

podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie 

zasobów przyrody; 
4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

Realizacja założeń 
w przyjętym  dokumencie 
wg stanu na 31.12.2020 r. 

Wszystkie założenia zawarte w Programie ochrony środowiska 
dla Powiatu Krapkowickiego były realizowane. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2020 r.  

§ odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych w pasach dróg 
powiatowych; 

§ aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej dot. 
modernizacji ścieżki pieszo-rowerowej oraz opracowanie 
koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej w Zdzieszowicach; 

§ likwidacja lub modernizacja przez mieszkańców kotłowni poprzez 
wymianę na ekologiczne kotły lub podłączenie się do sieci 
ciepłowniczej. Udzielono dotacji 74 mieszkańcom na łączna kwotę 
148 000 zł; 
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§ przebudowy, modernizacje oraz poprawa stanu zaplanowanych 
odcinków dróg powiatowych; 

§ uwzględnianie ograniczenia emisji OZE oraz gazów i pyłów na 
etapie wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza; 

§ prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną – konkurs 
dla mieszkańców pn. „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” – II 
edycja w ramach projektu „Śladami Bioróżnorodności w Sercu 
Opolszczyzny, bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice 
oraz Powiatu Krapkowickiego”. W 2020 r. w ramach projektu 
zrealizowano następujące działania: zorganizowano wyjazdy 
uczniów ze Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Krapkowicki na Zielone Szkoły do Zamku w Mosznej (Zespół Szkół 
im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespół Szkół Specjalnych im. 
Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespół Szkół Zawodowych im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach, Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach); zakupiono nagrody dla laureatów II edycji 
konkursu dla przedszkoli „Zielony Powiat w miniaturce”, który 
został przeprowadzony w roku 2019; zorganizowano II edycję 
konkursu „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” oraz 
nagrodzono jej laureatów; opłacono opracowanie i dostarczenie 
folderów upowszechniających wiedzę z zakresu bioróżnorodności 
(bioróżnorodność w kulinariach, bioróżnorodność w kosmetyce, 
bioróżnorodność w rękodziele). Całkowita wartość projektu: 
520 925,00 zł, dofinansowanie: 442 789,25 zł; 

§ spotkanie dyskusyjne z młodzieżą „Przyszłość? O konkretach na 
luzie. Klimat. Tolerancja. Hejt” poświęcone tematyce ekologicznej. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Działania określone w Programie są poprawne a ich realizacja 
prawidłowa. Nowe trendy w obszarach ochrony środowiska kierują się 
ku odnawialnym źródłom energii co przechyla ciężar działań 
nakierowanych na wsparcie inwestycji związanych z tym tematem.  
W związku ze znacznym zainteresowaniem programem dotacyjnym 
można rozważyć, czy nie poszerzyć katalogu dotowanych inwestycji 
o pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Pozostałe obszary działań 
odpowiadają współczesnym wymogom. 
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Tabela 10. Analiza uproszczonych planów urządzania lasów  - inwentaryzacje 

Nazwa dokumentu  Uproszczone plany urządzania lasów - inwentaryzacje 

Podstawowe założenia Właściwa gospodarka leśna w lasach prywatnych zgodna z Ustawą 
o Lasach. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

Kontrola racjonalnej gospodarki leśnej oraz surowców i produktów 
ubocznego użytkowania lasu wg. następujących zasad: 
§ powszechnej ochrony lasów, 
§ trwałości utrzymania lasów, 
§ ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji 

lasów, 
§ powiększania zasobów leśnych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2020 r. 

§ wyjazdy na odbiory drewna w lasach; 
§ wyjazdy na ocenę drzew przeznaczanych do wycinki, oceny stanu 

lasów; 
§ analiza aktualności planów; 
§ wydawanie decyzji i upomnień przeprowadzanie rozmów 

z właścicielami lasów na temat poprawy stanu zdrowotnego lasów 
oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. 

Analiza 
(podsumowanie i wnioski) 

Plan został opracowany został na 10 lat i obowiązuje od 1.01.2013 r. do 
31.12.2022 r. Plan nie wymaga zmian i jest realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 11. Analiza Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Nazwa dokumentu  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Podstawowe założenia Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 
partnerstwa między powiatem, a podmiotami programu. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

Tworzenie programu przebiegało w następujących etapach: 
1. Przygotowanie projektu programu do konsultacji. 
2. Przyjęcie przez zarząd powiatu projektu uchwały rady powiatu 

krapkowickiego w sprawie Rocznego programu współpracy 
powiatu krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2020 oraz skierowanie jej pod obrady rady. 

3. Przeprowadzenie konsultacji projektu, o którym mowa w pkt 2 
z podmiotami programu. 

4. Przygotowanie przez Wydział Rozwoju, Współpracy i Spraw 
zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. 

5. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu oraz przez komisje stałe Rady 
Powiatu Krapkowickiego uwag i wniosków zgłoszonych podczas 
konsultacji. 

6. Podjęcie przez radę powiatu uchwały w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego na rok 2020. 
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Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020 został umieszczony na 
stronie internetowej oraz w Biuletynie informacji publicznej powiatu 
krapkowickiego wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach. 
Informację o udziale w konsultacjach umieszczono w lokalnej prasie oraz 
na tablicy informacyjnej powiatu. 
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W spotkaniu wzięło udział 14 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Omówiono projekt 
programu. Przedstawiono cele, zasady i formy współpracy oraz 
wysokość środków planowanych na realizację programu 
w poszczególnych obszarach priorytetowych. W trakcie konsultacji 
doprecyzowano zakresy zadań ujęte w obszarze porządku 
i bezpieczeństwa publicznego.  

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Program opracowywany corocznie wyznacza priorytety współpracy. 
Dobre narzędzie do istotnej roli powiatu w obszarze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Program wysoko oceniany przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

 

Tabela 12. Analiza planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu 

Nazwa dokumentu  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu 

Podstawowe założenia Plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu krapkowickiego 
określa główne kierunki działań zarządu powiatu w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w jego skład zasobu. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r.  

Realizacja założeń planu wykorzystania zasobu obejmowała w głównej 
mierze kontynuację najmów nieruchomości Powiatu Krapkowickiego 
oraz podejmowania działań w celu nabycia nieruchomości niezbędnych 
do wypełniania przez powiat jego zadań ustawowych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2020 r. 

Kontynuowanie procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego 
nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.  

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Plan realizowany prawidłowo, wsparty jednocześnie stałą analizą 
majątku powiatu. 
W skład majątku wchodzi budynek przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach, 
niedokończony i będący w złym stanie obiekt budowany był przed 
powstaniem powiatu z przeznaczeniem na ośrodek dla chorych z 
chorobą Alzheimera w ramach projektu realizowanego przez rząd Polski 
i Duński do czasu wycofania się z inwestycji partnera zagranicznego. W 
kadencji 2006-2010 zaniechano przekształcenia obiektu w Powiatowe 
Centrum Medyczne z uwagi na podjętą decyzję o ulokowaniu szpitala 
powiatowego na Os. XXX-lecia w Krapkowicach. W latach 2012-2018 
przeprowadzono 10 przetargów i 1 rokowania. W jednym przypadku 
oferent wpłacił zbyt niskie wadium, w drugim oferent wygrał przetarg, 
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jednak nie przystąpił do spisania aktu notarialnego. Prowadzono szereg 
rozmów z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi. 
Nieruchomość budziła zainteresowanie podmiotów zajmujących się 
budową domów opieki i domów seniora, jednak podmioty nie 
przystępowały do kolejnych przetargów. Ogłoszenia i prezentacje 
nieruchomości były prezentowane w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i 
na wiodących internetowych portalach ogłoszeniowych branży 
nieruchomości i przetargów. Z racji gabarytów (1,34 ha, 4,2 tys. m2, 28,4 
tys. m3), funkcjonalności i koniecznych do poniesienia nakładów w celu 
jego ukończenia i utrzymania, brak zainteresowania zakupem obiektu. 
Prowadzono również rozmowy z Burmistrzem Krapkowic na temat 
możliwości przejęcia obiektu przez gminę.  W 2020 r. w związku z 
brakiem zapytań i sytuacją epidemiczną przetargu nie ogłoszono. 
Starania o sprzedaż obiektu będą czynione nadal.  

 

Tabela 13. Analiza Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Nazwa dokumentu  Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Podstawowe założenia Stworzenie mieszkańcom Powiatu Krapkowickiego bezpiecznych 
warunków do życia. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

1. Ograniczenie skali bezrobocia i jego skutków, 
2. Wielokierunkowe wspieranie rodziny z dzieckiem, 
3. Wyrównywanie szans osób starszych, niepełnosprawnych 

i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, 
4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej w rodzinie. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

1. Aktywizacja bezrobotnych poprzez realizację: 
§ prac społecznie użytecznych, 
§ robót publicznych, 
§ staży, szkoleń oraz innych form pomocy zapisanych w ustawie. 

2. Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, w rozwiazywaniu problemów (bezpłatne 
poradnictwo psychologiczne, prawne, praca socjalna, wsparcie 
finansowe). 

3. Wspieranie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę 
zastępczą (bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, praca 
socjalna, wsparcie finansowe, miejsce w mieszkaniu chronionym). 

4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób 
niepełnosprawnych. 

5. Wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych w zaopatrzeniu 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny oraz w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych. 

6. Poradnictwo psychologiczne, prawne, praca socjalna oraz miejsce 
schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Monitorowanie realizacji i ewaluacji strategii nie wymusza jej 
aktualizacji 
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Tabela 14. Analiza Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 

Nazwa dokumentu  Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej 

Podstawowe założenia Rozwój oraz wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki 
rodziców. 

2. Systematyczne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 
3. Zapewnienie wszechstronnej pomocy usamodzielniającym się 

wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
4. Wielokierunkowa praca z rodzicami biologicznymi dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Wielokierunkowe wsparcie rodzin zastępczych i pełnoletnich 
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Szczegółowy opis 
działań zawarto w Rozdz. V. tab. 29. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Cele i założenia uwzględnione w programie zostały zrealizowane. 
Opracowany program na lata 2021-2023 jest kontynuacją założeń 
ujętych w Powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2018-2020. 

 

 

Tabela 15. Analiza Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Nazwa dokumentu  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Podstawowe założenia Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy 
w rodzinie. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna, praca socjalna dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz ich rodzin. 

2. Zapewnienie miejsca schronienia w OIK (Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna, praca socjalna dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz ich rodzin. 

2. Zapewnienie miejsca schronienia w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej (OIK). 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Założenia zawarte w programie są realizowane. 
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Tabela 16. Analiza Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Nazwa dokumentu  Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Podstawowe założenia Zapewnienie wszechstronnego wsparcia i rozwoju niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu krapkowickiego. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym. 

2. Likwidacja i łagodzenie skutków niepełnosprawności. 
3. Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom. 
4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

1. Funkcjonowanie klas integracyjnych, szkoły specjalnej. 
2. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób 
niepełnosprawnych. 

3. Wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych w zaopatrzeniu 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny oraz w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych. 

4. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” i innych, 
co w szczegółach opisano w Rozdz. V. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Monitorowanie realizacji i ewaluacji programu nie wymusza aktualizacji 
programu. 

 

Tabela 17. Analiza Powiatowego planu zarządzania kryzysowego 

Nazwa dokumentu  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego 

Podstawowe założenia Powiatowy plan zarządzania kryzysowego służy ustaleniu 
i przygotowaniu na terenie powiatu przedsięwzięć organizacyjnych 
i rzeczowych zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej. Plan ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił 
i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów 
nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, 
reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury 
i przywracania jej pierwotnego charakteru. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

Plan w 2020 r. został opracowany na nowo oraz zatwierdzony 
z upoważnienia Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym plan 
uzgodniono z organami jednostek współdziałających, z organami 
administracji niezespolonej. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Powiat Krapkowicki od lutego 2020 r. realizuje zadania z zakresu 
przeciwdziałania oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2. 
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W lutym 2020 r. zorganizowano spotkania z dyrektorami i kierownikami 
POZ, dyrektorami szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, a także 
przedsiębiorcami z terenu powiatu, gdzie omawiano sytuację związaną 
z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Wszystkie zadania są 
wykonywane w ramach zarządzania kryzysowego. Zaopatrzono szkoły 
oraz jednostki organizacyjne w środki ochrony osobistej m.in. przyłbice, 
maseczki, rękawiczki lateksowe, termometry, kombinezony ochronne, 
płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
3 marca 2020 r. na prośbę Wojewody Opolskiego zorganizowano 
szkolenie na temat zakażeń koronawirusem, zasad postępowania  
i diagnostyki dla pracowników ochrony zdrowia, dyrektorów, zarządców 
podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek, zespołów zakażeń 
szpitalnych oraz innych zainteresowanych. Szkolenie zostało 
przeprowadzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Krapkowicach dr. Kazimierza Łukawieckiego. 
W dniu 4 marca przesłano do Wojewody Opolskiego pismo dot. uwag, 
propozycji i potrzeb, zapytań, które zostały zgłoszone przez uczestników 
podczas szkolenia w dniu 3 marca, dotyczyły one między innymi: braku 
dostępności w hurtowniach środków ochrony indywidualnej, w jakim 
trybie placówki opieki zdrowotnej mogą starać się o otrzymanie 
środków ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych, jakie są 
procedury działania w przypadku kobiet w ciąży oraz z pacjentami 
zabiegowymi w trybie ostrym z dodatnim wynikiem, konieczność 
wyposażenia KCZ w ogrzewany namiot, konieczność wyposażenia 
szpitali i innych instytucji publicznych w urządzenia ze środkami do 
dezynfekcji, wytypowanie i dedykowanie karetek pogotowia dla 
pacjentów wyłącznie podejrzanych o zakażenie koronawirusem. 
Na polecenie Wojewody Opolskiego oraz po konsultacji  
z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Romanem Kolkiem 
i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach 
dr. Kazimierzem Łukawieckim, wskazano Centrum Terapii Nerwic 
w Mosznej jako miejsce na kwarantannę. W dniu 11 marca przekazano 
również informacją Wojewodzie Opolskiemu o ewentualnych 
dodatkowych miejscach kwarantanny. Wskazano: Dom wycieczkowy 
„Sportowiec” w Krapkowicach, Pałac „Lucja” w Zakrzowie, Hotel 
„Aviator” w Kamieniu Śląskim. 
10 marca 2020 r. Wojewoda Opolski wydał komunikat o zakazie imprez 
masowych, w związku z powyższym do przedsiębiorców z terenu 
powiatu krapkowickiego wystosowano pismo o rozważeniu podjęcia 
decyzji o odwołaniu lub przeniesieniu na inny termin wszelkich 
zaplanowanych imprez. 
11 marca 2020 r. wystąpiono z pismem do Kuratora Oświaty w Opolu w 
sprawie pilnego zorganizowania opieki dla dzieci personelu 
medycznego. W tym samym dniu wystąpiono z pismem do Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, z prośbą o nie 
oddelegowanie poza teren powiatu krapkowickiego strażaków, którzy są 
jednocześnie ratownikami medycznymi. 
11 marca 2020 r. przez Wojewodę Opolskiego został wydany komunikat 
dotyczący odwołania wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych na 
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terenie województwa. Komunikat został przesłano do gmin z terenu 
powiatu krapkowickiego, podległych jednostek organizacyjnych oraz 
przedsiębiorców.  
Wystąpiono z pismem do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Opolskiego z prośbą 
o dokonywanie w pierwszej kolejności testów dla kadry medycznej 
szpitali. 
Wystosowano pismo do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu z prośbą o udostepnienie na potrzeby KCZ Sp. 
z o.o. w Krapkowicach namiotu, który jest w posiadaniu KP PSP 
w Krapkowicach. 
6 kwietnia 2020 r. wystąpiono do Wojewody Opolskiego z prośbą 
o wydanie postanowienia dla ośrodków doskonalenia techniki jazdy, 
w celu umożliwienia przeprowadzania szkoleń dla kierowców 
uprzywilejowanych. 
25 kwietnia, po konsultacjach z wszystkimi poradniani POZ umożliwiono, 
po raz pierwszy w Polsce od 4 maja dostęp lekarzom POZ do kierowania 
pacjentów z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 na wymazy, 
umożliwiające wykonanie testu PCR na obecność koronawirusa 
w organizmie. 
4 maja w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. został uruchomiony 
pierwszy w województwie punkt wymazowy ‘drive-thru’. 
W sierpniu 2020 r., w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku 
szkolnego, zgłoszono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego OUW zapotrzebowanie na środki ochrony i dezynfekcji na 
terenie powiatu krapkowickiego. 
13 października poinformowano Wojewodę Opolskiego, że w stanie 
wyższej konieczności praca w szpitalu zostanie zorganizowana tak, aby 
zapewnić 10 łóżek szpitalnych tzw. Covidowych. 
20 października zwrócono się do Wojewody Opolskiego w sprawie 
doprecyzowania zapisów związanych z ograniczeniem przemieszczania 
się dzieci i młodzieży w drodze do szkół. 
Rozpowszechniono materiały dot. zagrożenia spowodowanego SARS 
CoV-2 oraz sposobu prawidłowego mycia rąk. 
Zorganizowano materiał oraz wolontariuszy, którzy szyli maseczki. 
Maseczki mógł odebrać każdy mieszkaniec powiatu w Biurze Obsługi 
Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.  
Ponadto Powiat systematycznie wspierał KCZ Sp. z o.o. oraz DPS „ANNA” 
w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii związanej z SARS 
CoV-2.  
Przekazano na rzecz PSSE Krapkowice samochód, telefony komórkowe, 
materiały biurowe oraz oddelegowano pracowników do pomocy przy 
przygotowaniu decyzji. 
Członkowie Zarządu, pracownicy starostwa, jednostek organizacyjnych 
oraz radni i inni samorządowcy podjęli od końca marca pracę w ramach 
umów wolontariatu w szpitalu (Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o.). 
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Koordynowano i inicjowano zbiórki potrzebnych materiałów i środków 
ochrony osobistej dla mieszkańców, szpitala i DPS. Przeorganizowano 
pracę starostwa pozwalającą w sposób bezpieczny obsługiwać 
mieszkańców bez ani jednego dnia zamknięcia.  
W porozumieniu z innymi instytucjami mieszczącymi się w budynku 
starostwa przejęto przyjmowanie pism do tych instytucji (m.in. PUP, 
ZUS). 
Pozyskano od Marszałka Województwa Opolskiego środki ochrony 
osobistej z przeznaczeniem dla mieszkańców, które rozdysponowano 
poprzez Biuro Obsługi Klienta.  
Zapewniono we współpracy z gminami niezbędne elementy 
infrastruktury przy organizacji przez KCZ punktu pobrań wymazów. PCZK 
w ramach swoich dyżurów udziela informacji na temat działalności 
szpitala, sposobu załatwiania ważnych spraw życiowych oraz odpowiada 
na pytania związane z pandemią, obostrzeniami i obowiązującymi 
przepisami poprzez portale w mediach społecznościowych 
i telefonicznie. 
W lutym oraz marcu 2020 r. przesyłano informacje do Wojewody 
Opolskiego o imprezach branżowych (konferencje, sympozja, zjazdy)  
i zgromadzeniach na terenie powiatu krapkowickiego. Informacje 
pozyskano m.in. z gmin z terenu powiatu krapkowickiego oraz 
przedsiębiorców działających na terenie powiatu krapkowickiego.  
Do WCZK przesyłano również informacje dot. osób wskazanych jako 
osoby kontaktowe (dostępne 24/24) z terenu powiatu krapkowickiego. 
Dane przygotowano, w celu usprawnienia przepływu informacji 
pomiędzy instytucjami publicznymi w zakresie zagrożenia 
koronawirusem. 
PCZK na bieżąco pozyskiwało dane dot. osób przebywających na 
kwarantannie i przekazywało do OUW oraz WKU Opole. 
Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje 
stany rzek oraz sytuacje meteorologiczne na terenie powiatu. 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 6 z dnia 17 stycznia 
2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (pierwszy 
stopień alarmowy ALFA – CRP) na całym terytorium RP – obowiązujące 
od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. 
do godz. 23:59, uruchomiono procedury związane z wprowadzeniem 
stopnia alarmowego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopnia 
alarmowego CRP (drugi stopień alarmowy BRAVO – CRP) na całym 
terytorium RP – obowiązujące od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00:01 
do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59, uruchomiono procedury 
związane z wprowadzeniem stopnia alarmowego. 
W związku z organizacja II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady 
Ministrów podpisał zarządzenie nr 94  z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia stopnia alarmowego ( 2 stopień BRAVO – CRP na całym 
terytorium RP – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00.01 do 
dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59 uruchomiono procedury związane 
z wprowadzeniem stopnia alarmowego. 
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Zgodnie z informacjami w Tabeli nr 10 w ramach zarządzania 
kryzysowego podejmowano działania w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej, w związku z sytuacją hydrologiczną i zagrożeniem 
powodziowym. 21 czerwca 2020r. w związku z intensywnymi opadami 
oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Odrze oraz jej 
dopływach, starosta krapkowicki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe 
na terenie wszystkich gmin powiatu krapkowickiego. W tym dniu 
również zwołano w trybie pilnym Posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. 24 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 Starosta 
Krapkowicki odwołał pogotowie przeciwpowodziowe z związku 
z systematycznym zmniejszaniem się wód na rzece Odrze oraz jej 
dopływach. 
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie 
Krapkowice na rzece odrze oraz tendencja wzrostową na Odrze i jej 
dopływach, od godziny 8:00 dnia 14 października 2020 r. ogłoszono 
pogotowie przeciwpowodziowe na terenie wszystkich gmin powiatu 
krapkowickiego. W tym samym dniu Wojewoda Opolski ogłosił 
zarządzeniem nr 113/2020 alarm przeciwpowodziowy od godz. 10.00 na 
terenie m.in. powiatu krapkowickiego. W dniu 20 października 
Wojewoda Opolski zarządzeniem nr 122/2020 odwołał alarm 
przeciwpowodziowy. Natomiast 22 października, Starosta Krapkowicki 
o godz. 12.00 odwołał alarm przeciwpowodziowy. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Podstawowym zadaniem organów administracji państwowej rządowej 
i samorządowej jest wypracowanie adekwatnych rozwiązań 
systemowych, jednolitych przepisów prawnych oraz stworzenie struktur 
i wdrożenie instrumentów zarządzania zapewniających sprawne 
i skuteczne przeciwdziałanie zdarzeniom, które zagrażają zdrowiu i życiu 
obywateli. Ważnym aspektem jest systemowe podejście współpraca 
lokalnych samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego, budowania 
i ciągłego udoskonalania wzajemnie zależnych procesów w ramach 
poszczególnych faz zarządzania kryzysowego. Jest to o tyle istotne, że 
działania administracji nie mogą mieć jedynie incydentalnego 
i doraźnego charakteru, lecz muszą być realizowane w sposób 
permanentny. Działania realizowane wg planu ukierunkowane były na 
przeciwdziałanie wszystkim występującym w 2020 r. zagrożeniom na 
terenie powiatu. Obszar realizowany prawidłowo. 

 

  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2020 rok 

34 
 

Tabela 18. Analiza Planu operacyjnego ochrony przed powodzią 

Nazwa dokumentu  Plan operacyjny ochrony przed powodzią 

Podstawowe założenia Jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk 
żywiołowych jest powódź. Wpływ na występowanie powodzi ma 
istniejący układ rzek oraz pojawiająca się w poszczególnych okresach 
roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Dotychczasowy pogląd, 
że powodzie występują na ogół tylko dwa razy w roku, czyli na wiosnę, 
gdy topnieje śnieg oraz latem, kiedy obfite opady deszczu powodują 
wezbranie rzek, przy zmieniających się warunkach klimatycznych nie 
sprawdza się. Dlatego problem zagrożenia powodzią można uznać za 
stały problem na naszym terenie.  W miesiącu czerwcu oraz październiku 
2020 r. na terenie Powiatu wystąpiło zagrożenie powodziowe. 
Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Krapkowickiego 
stanowi element Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Krapkowickiego, który został zatwierdzony w dniu 10.12.2020 r.  
z upoważnienia Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
Celem Planu jest zapewnienie możliwości optymalnego wykorzystania 
dostępnych sił i środków podczas wystąpienia powodzi. Ponadto plan 
określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co 
dzień realizują swoje zadania na rzecz szeroko rozumianej ochrony 
ludności. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na 31.12. 2020 r.  

Aktualizacja i dostosowanie do zagrożeń i bieżącej sytuacji w na terenie 
powiatu krapkowickiego. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Uruchomiono procedury związane z wystąpieniem zagrożenia 
powodziowego w październiku wraz z uruchomieniem Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
Mając na uwadze panującą sytuację zwołano posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uruchomiono zasoby magazynu p-
pow. Na bieżąco monitorowano stan wód, przesyłano meldunki 
i komunikaty. 21 czerwca 2020 r. w związku z intensywnymi opadami 
oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Odrze oraz jej 
dopływach, Starosta Krapkowicki ogłosił pogotowie 
przeciwpowodziowe na terenie wszystkich gmin powiatu 
krapkowickiego. W tym dniu również zwołano w trybie pilnym 
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 24 
czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 Starosta Krapkowicki odwołał 
pogotowie przeciwpowodziowe z związku z systematycznym 
zmniejszaniem się poziomu wód na rzece Odrze oraz jej dopływach. 
 W dniu 22 czerwca 2020 r. zwrócono się z pismem do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o udzielenie informacji 
czy na chwile obecną zbiornik Racibórz Dolny spełnia funkcję z punktu 
widzenia gospodarki wodnej – ochrony przeciwpowodziowej. 
Otrzymano informację, że zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, 
zdolność funkcjonalną z punktu widzenia faktycznej ochrony 



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2020 rok 

35 
 

przeciwpowodziowej uzyskał z końcem stycznia 2020 r. Potwierdzono, 
że Zbiornik Racibórz Dolny jest w stanie zapewnić skuteczna ochronę 
przeciwpowodziową – w tym dla mieszkańców Krapkowic. 
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie 
Krapkowice na rzece odrze oraz tendencja wzrostową na Odrze i jej 
dopływach, od godziny 8:00 dnia 14 października 2020 r. ogłoszono 
pogotowie przeciwpowodziowe na terenie wszystkich gmin powiatu 
krapkowickiego. W tym samym dniu Wojewoda Opolski ogłosił 
zarządzeniem nr 113/2020 alarm przeciwpowodziowy od godz. 10.00 na 
terenie m.in. powiatu krapkowickiego. W dniu 20 października 2020 r. 
Wojewoda Opolski zarządzeniem nr 122/2020 odwołał alarm 
przeciwpowodziowy. Natomiast 22 października 2020 r., Starosta 
Krapkowicki o godz. 12.00 odwołał alarm przeciwpowodziowy. 
W dniu 14 października br. zwrócono się z pismem do Nadzoru 
Wodnego w Prudniku, z prośba o podjęcie działań mających na celu 
wyeliminowanie zagrożenia w miejscowości Pietna. Sprawa dotyczy 
śluzy na której usytuowane są dźwigary powodujące zalewanie 
okolicznych pól. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Wymagana aktualizacja modelu symulacyjnego do stałej analizy 
śledzenia stanu Odry i jej dopływów aby prawidłowo przewidywać 
dynamikę zachowań Odry w celu podjęcia stosownych działań. 
Problematyka ochrony przeciwpowodziowej to kwestia kluczowa dla 
bezpieczeństwa naszego powiatu, jak i dla bezpieczeństwa jego 
mieszkańców, którzy są zagrożeni zjawiskami powodziowymi. Powiat 
Krapkowicki, ze względu na położenie geograficzne i uwarunkowania 
klimatyczne, jest w dużym stopniu narażony na wystąpienie 
katastrofalnych w skutkach powodzi.  
Niewłaściwe kierunki działania, brak odpowiednich urządzeń 
hydrologicznych lub ich niedostateczna konserwacja, brak wiążących 
decyzji na szczeblu krajowym mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka 
wystąpienia poważnych w skutkach powodzi  
Obszar ochrony przeciwpowodziowej wymaga działań naprawczych. 
Zagrożenie powodziowe jest jednym z istotnych problemów naszego 
terenu. Obwałowania, które są wiekowe nie spełniają w pełni swojej roli, 
pomimo tego, że corocznie są kontrolowane, sprawdzane pod kątem 
stabilności i uszkodzeń. 
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Tabela 19. Analiza Planu ochrony zabytków Powiatu Krapkowickiego na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowej 

Nazwa dokumentu  Plan ochrony zabytków Powiatu Krapkowickiego na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowej 

Podstawowe założenia Planowanie, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, 
dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwa-
torskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zaginięciem. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2020 r.  

Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych – w czasie 
poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji 
kryzysowej. Podwyższenie gotowości – wprowadzanej w okresie 
narastania bezpośredniego zagrożenia przez właściwe organy 
kierowania kryzysowego, reagowanie - w czasie wystąpienia i trwania 
konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie 
i dokumentowanie - po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji 
kryzysowej. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Aktualizacja Planu. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Obszar realizowany prawidłowo. 

 

 

Tabela 20. Analiza Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Nazwa dokumentu  Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Podstawowe założenia Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających 
na terenie powiatu. 

Realizacja założeń 
przyjętych  dokumencie wg 
stanu na 31 grudnia 2020 r.  

Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej. 
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń. Pogłębianie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa zachowań w życiu społecznym. 
 

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2020 r. 

Działania realizowane przez służby, inspekcje i straże w porozumieniu 
ze starostwem, Powiatowym Urzędem Pracy i szkołami.   

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Monitorowanie realizacji i ewaluacji programu nie wymusza 
aktualizacji programu. 
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Rozdział IV Stan mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia Powiatu Krapkowickiego zawiera dane o przysługujących Powiatowi 
prawach, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach uzyskanych z tytułu 
wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ na 
stan mienia.  
Przedmiotem obrotu rynkowego, mającym wpływ na stan mienia powiatowego jest prawo 
własności. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Krapkowickiego są przedmiotem 
najmu, dzierżawy, oddania w trwały zarząd, jak również obciążane ograniczonymi prawami 
rzeczowymi. Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę stanowi istotny element 
gospodarowania majątkiem, pozwala bowiem na uzyskiwanie przez powiat stałych 
miesięcznych dochodów, przy zachowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do całej 
nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości jest uzasadniona w przypadkach, gdy wiadomo, że 
utrzymanie, remont i dalsza eksploatacja wymagają wydatkowania nadmiernych środków 
finansowych, a nieruchomość stała się zbędna do wykonywania przez powiat ustawowych zadań. 

Tabela 21. Wartość mienia Powiatu Krapkowickiego zarządzanego przez Starostwo Powiatowe 
na dzień 31.12.2020 r. 

Mienie Wartość [zł] 

Środki trwałe: 
Grunty 
Budynki i lokale 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
Kotły i maszyny energetyczne 
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
Urządzenia techniczne 
Środki transportu 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 

Razem: 

 
18.899.548,77 
28.785.826,98 

322.868.648,96 
3.198,84 

443.100,13 
81.792,00 
47.067,60 

783.873,02 
2.926.733,46 

374.794.789,76 

Wartości niematerialne i prawne 548.464,60 

Pozostałe środki trwałe: 
Kotły i maszyny energetyczne 
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
Urządzenia techniczne 
Środki transportu 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 

Razem: 

 
2.670,00 

3.094.648,26 
48.707,52 

220.652,54 
8.984,00  

1.010.181,59  
4.385.843,91 

Wyposażenie Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
ST (ZOZ) 
W (ZOZ) 
PB 

 
312.123,12 
395.456,55 
359.312,37 
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Informacja o stanie mienia za 2019 rok, stanowiąca załącznik do uchwały Nr 556/2020 Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego, została zatwierdzona 30.03.2020 r. Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
zaistniały następujące zmiany w stanie mienia:  

§ w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przyjęto na stan mienie ruchome o wartości 
894.960,67 zł, zdjęto natomiast mienie ruchome o wartości 1.020.793,42 zł. 

§ w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego przyjęto na stan mienie 
ruchome o wartości 2 009 362,43 zł, zdjęto natomiast mienie ruchome o wartości 
110 168,32 zł. 

Zmiany w prawach własności nieruchomości: 
1. Decyzją Starosty Krapkowickiego nr BS-B.6740.1.3.2019.HH z 16.01.2020 r. Powiat 

Krapkowicki nabył z mocy prawa nieruchomości położone w Zdzieszowicach przeznaczone 
pod drogi powiatowe, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 
§ 1717/1 z k.m.12 o powierzchni 0,0012 ha o wartości 181,56 zł, 
§ 1723/1 z k.m.12 o powierzchni 0,0307 ha o wartości 4 644,91 zł, 
§ 1727/3 z k.m.12 o powierzchni 0,0048 ha i o wartości 726,24 zł, 
§ 1728/1 z k.m.12 o powierzchni 0,0048 ha i o wartości 726,24 zł. 

2. Aktem notarialnym Repertorium A nr 4177/2020 z 16.11.2020 r. Powiat Krapkowicki nabył 
lokal mieszkalny nr 9 w bloku nr 11B przy ul. Spacerowej w Gogolinie o powierzchni 
użytkowej 49,67 m2 o wartości 150 892,16 zł wraz z udziałem wynoszącym 4967/244540 
w prawie własności działki nr 294/38 z k.m. 4 położonej w Gogolinie obręb Gogolin 1 
o wartości tego udziału wynoszącym 6 829,34 zł. 

3. Aktem notarialnym Repertorium A nr 1463/2020 z 27.05.2020 r. Powiat Krapkowicki 
sprzedał nieruchomość położoną w Krapkowicach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 94/9 z k.m.10 o powierzchni 0,0044 zł za kwotę 5 092,20 zł 
brutto. 

4. Decyzją Burmistrza Krapkowic nr GGR.6831.23.2020 zatwierdzony został geodezyjny 
podział działki nr 94/6 z k.m. 10 o powierzchni 0,4566 na działki nr: 
§ 94/12 z k.m.10 o powierzchni 0,0106 ha,  
§ 94/13 z k.m. 10 o powierzchni 0,4460 ha. 

Ponadto zatwierdzono podział geodezyjny działki nr 94/8 z k.m. 10 o powierzchni 0,3719 
na działki nr: 
§ 94/14 z k.m.10 o powierzchni 0,0115 ha,  
§ 94/13 z k.m. 10 o powierzchni 0,3604 ha. 

W związku z przeprowadzonymi inwestycjami na drogach powiatowych zwiększono wartość 
środków trwałych o kwotę 8 215 571,48 zł. W ewidencji środków trwałych ujęte zostały nabyte 
z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki budowle drogowe znajdujące się w Choruli, Malnii 
i Karłubcu przekazane przez Województwo Opolskie protokołami PT/K/42/2019 i PT/K/43/2019 
z 12.11.2019 r. o wartości 6 413 100,30 zł. 
W związku z przebudową drogi powiatowej w Pisarzowicach gmina Strzeleczki i rozbiórką 
budynku znajdującego się przy tej drodze wykreślono z ewidencji środków trwałych środek 
trwały o wartości 23 251,00 zł. 
W związku z pracami przygotowawczymi do rozbudowy szpitala powiatowego i zakończeniem 
robót rozbiórkowych budynku handlowo – usługowego znajdującego się na os. XXX-lecia 20 
w Krapkowicach, wykreślono z ewidencji środków trwałych środek trwały o wartości 1 386 127,35 zł. 
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W 2020 r. dochód z tytułu dzierżawy, użytkowania i najmu pomieszczeń w budynkach Powiatu 
Krapkowickiego wraz z kosztami eksploatacyjnymi wyniósł 732 064,13 zł, dochód z tytułu 
trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” wyniósł 2 100,22 zł, natomiast dochód 
z najmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego wraz z kosztami 
eksploatacyjnymi wyniósł 24 074,60 zł. 
Powiat Krapkowicki posiada 100 % udziałów w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
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Rozdział V Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją 
o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących tych 
zadań.  

Poza przypadkami określonymi w przepisach, Powiat nie ma obowiązku przygotowywania 
odrębnej strategii do każdego zadania publicznego. Jeżeli realizacja niektórych zadań 
omówiona została w podstawowym dokumencie programowym Powiatu, jest o tym informacja 
przy omawianiu stanu realizacji tych zadań.  
W niniejszym Raporcie posługujemy się katalogiem zadań z art. 4 u.s.p. Pomoc społeczną, 
wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej, politykę prorodzinną połączono w jeden blok – 
Polityka społeczna.  
W podanych informacjach dotyczących realizacji danego zadania, rozumianego jako obszar 
w ramach którego w danym roku, wykonano szereg zadań planowanych na podstawie 
dokumentów programowych (polityk/strategii/programów) na dany rok.  W omawianym 
przypadku jest to rok 2020. Opisy zawarte w kolejnych tabelach zakończone są analizą działań 
szczegółowych w danym obszarze oraz wnioskami, które opisują stan i poziom prawidłowości 
postępowania w tym obszarze.          

Tabela 22. Komunikacja 

Nazwa zadania Komunikacja 

Rejestracja pojazdów 
oraz uprawnienia dla 
kierowców 

W roku 2020 r. w ramach pracy wydziału dokonano 61 800 czynności. 
Powyższe wyliczenie dotyczy wszelkich operacji związanych z rejestracją 
pojazdów. Brak jest możliwości tożsamych wyliczeń w zakresie ilości operacji 
dokonanych przez pracowników w ramach ewidencji kierowców.  
W ramach wykonywania zadań związanych z rejestracją pojazdów 
i uprawnieniami kierowców, w roku 2020 wydano:  
§ 8 234  dowodów rejestracyjnych, 
§ 3 691 kart pojazdów, 
§ 1 201 praw jazdy, 
§ 6 101 decyzji o rejestracji pojazdów, 
§ 559 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, 
§ 79 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, 
§ 131 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 
§  przyjęto 3672 zgłoszeń o zbyciu pojazdu 
Na dzień 31.12.2020 r. w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 
ogółem 64 095 pojazdów. 

Stacje Kontroli 
Pojazdów oraz 
Ośrodki Szkolenia 
Kierowców 

Do zadań wydziału, realizowanych z upoważnienia Starosty, należy nadzór 
nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Powyższe 
formy działalności gospodarczej, stanowią działalność regulowaną 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i podlegają wpisowi 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.  
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Na terenie powiatu krapkowickiego funkcjonuje: 7 Stacji Kontroli Pojazdów, 
w tym: 2 stacje okręgowe i 5 stacji podstawowych. Powyższe, zlokalizowane 
są na terenie gmin: 
§ Gmina Krapkowice – 3 stacje, 
§ Gmina Zdzieszowice – 3 stacje, 
§ Gmina Gogolin – 1 stacja. 
Odnośnie ww podmiotów, Starosta prowadzi rejestr przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz przeprowadza coroczne 
kontrole. W roku 2020, przeprowadzono siedem planowanych kontroli stacji. 
Na terenie powiatu funkcjonuje 7 Ośrodków Szkolenia Kierowców. Powyższe, 
zlokalizowane są na terenie gmin: 
§ Gmina Krapkowice – 4 ośrodków, 
§ Gmina Zdzieszowice – 2 ośrodki, 
§ Gmina Gogolin – 1 ośrodek. 
Odnośnie ww. podmiotów, Starosta Krapkowicki prowadzi rejestr 
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz 
przeprowadza coroczne kontrole. W roku 2020, przeprowadzono siedem 
planowanych kontroli ośrodków.  
Ponadto, z upoważnienia Starosty, pracownicy wydziału sprawują nadzór nad 
diagnostami i instruktorami nauki jazdy. W roku 2020 w ewidencji Starosty 
Krapkowickiego znajdowało się 23 instruktorów oraz 20 diagnostów. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Ze względu na istotne znaczenie dla mieszkańców i przedsiębiorców szeroko 
pojętej komunikacji, podjęto szereg działań umożliwiających – mimo 
zagrożenia epidemicznego – zachowanie bezpiecznej, nieprzerwanej 
i bieżącej obsługi w zakresie realizacji ustawowych zadań dotyczących 
rejestracji pojazdów oraz uprawnień dla kierowców. Możliwość terminowej 
rejestracji pojazdów jest tym bardziej istotna, w kontekście wprowadzonych 
w roku 2020 przepisów, sankcjonujących brak terminowej rejestracji 
pojazdu/zgłoszenia zbycia/nabycia – administracyjną karą pieniężną. 
Jako jeden z nielicznych w województwie, Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach pozostał w sposób nieprzerwany otwarty dla 
klientów przez cały czas trwania pandemii. Ścisła współpraca w tym zakresie 
z podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę na terenie naszego powiatu, 
zwłaszcza firm leasingowych oraz dealerów samochodowych (tj. 
umożliwienie bieżącego wykorzystywania posiadanej przez przedsiębiorców 
floty pojazdów), była tym bardziej istotna, ponieważ przedłużający się stan 
pandemii szczególnie mocno dotknął branżę motoryzacyjno-transportową. 
Co istotne, nieprzerwana praca wydziału komunikacji w zakresie obsługi 
mieszkańców, odbywała się przy zachowaniu szczególnych norm 
bezpieczeństwa. Wprowadzono między innymi obsługę przyjmowania 
klientów wydziału po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę, 
czym zminimalizowano potencjalne ryzyko zakażenia dla mieszkańców 
i obsługujących ich pracowników. Dodatkowo, minimalizacji ryzyka służą 
zamontowane w wydziale pleksiglasowe osłony oddzielające strony, jak i też 
dostępność oraz powszechne stosowanie środków dezynfekujących.  Podjęte 
działania umożliwiły zachowanie ciągłości pracy wydziału i dostępności 
świadczonych usług dla mieszkańców i klientów instytucjonalnych, w tym 
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bieżącą i terminową realizację wszystkich wniosków w sprawie rejestracji 
pojazdów oraz uprawnień dla kierowców.  
Co istotne, nie była to praktyka powszechna gdyż zdecydowana większość 
wydziałów komunikacji, w czasie największych obostrzeń ograniczała 
bezpośrednią obsługę mieszkańców do niezbędnego minimum (np. 
przyjmując tylko i wyłącznie wnioski o rejestrację pojazdów nowych 
i sprowadzonych zza granicy). Podjęte w tym zakresie działania Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach częstokroć spotykały się z uznaniem 
i aprobatą mieszkańców powiatu oraz podmiotów gospodarczych (w tym 
między innymi Generalnego Związku Polskiego Leasingu). 
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 23. Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Informacje 
szczegółowe 

Administracja architektoniczno-budowlana obejmuje swym zakresem 
funkcje administracyjno-prawne, związane przede wszystkim z wydawaniem 
pozwoleń na budowę. 
Starosta jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót 
budowlanych, nie zastrzeżonych do kompetencji wojewody. Realizując 
obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, Starosta: 
§ wydaje pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 1), 
§ przyjmuje zgłoszenia (art. 30, art. 71 ust. 2) 
§ wnosi sprzeciw w stosunku do zgłoszenia (art. 30 ust. 5 i 6 oraz art. 71 

ust. 3, 4 i 5) 
§ wydaje postanowienia o uzupełnienie zgłoszenia (art. 30 ust. 5, art. 71 

ust. 3), 
§ wydaje postanowienia o obowiązku usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości w projektach budowlanych z zakresu merytorycznego 
(art. 35 ust. 3), 

§ przenosi decyzje o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu 
(art. 40 ust. 1), 

§ wydaje dziennik budowy lub ostemplowanie dziennika dostarczonego 
przez inwestora (art. 45 ust. 1), 

§ rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 
teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli wymagają tego prace 
przygotowawcze lub roboty budowlane (art. 47 ust. 2) 

§  uzgadnia projekty budowlane z Opolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków obiektów zabytkowych wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków w zakresie art. 39 ust. 1 do ust. 3 Prawa 
budowlanego. 

Ponadto Starosta, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek: 
§ prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o 

pozwoleniu na budowę, w tym rejestracji do systemu elektronicznego 
prowadzonego przez GUNB, oraz inwestycji drogowych tzw. ZRID- 
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, 
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§ przekazywać wojewodzie uwierzytelnione kopie tego rejestru, do 
każdego piątego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym 
od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie, 

§ przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: 
a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz 
z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego wraz z tym projektem, 
c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających 
z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust 1-2); 

§ uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w 
czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnić wszelkie 
dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami, 

§ kontrolować obiekty tymczasowe ustawione na 180 dni (art. 29 ust 1 
pkt 12); 

§ prowadzić strony BIP dla postepowań, w których są prowadzone 
postepowania środowiskowe, 

§ wydawać zaświadczenia związane z procesem budowlanym w tym 
potwierdzające spełnienie wymagań samodzielności lokali mieszkalnych 
i użytkowych, 

§ opiniować lokalizacje inwestycji graniczących z terenem zamkniętym 
(kolejowym) w zakresie przebiegu inwestycji należących do kompetencji 
Wojewody i Starosty, 

§ opiniować studium uwarunkowań i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych gmin w zakresie zadań samorządowych, 

§ prowadzić statystyki z zakresu budownictwa, itp. 
§ udzielać odstępstw od warunków technicznych po udzieleniu zgody 

przez właściwego Ministra. 

Działania z zakresu 
administracji 
architektoniczno-
budowlanej  
w 2020 r. 

§ ogółem wpłynęło wniosków – 1848, 
§ ogółem wydanych decyzji – 707, 
§ spraw pozostawionych bez rozpoznania – 48, 
§ umorzonych postępowań – 26, 
§ przygotowanych zawiadomień – 500, 
§ wystosowanych postanowień – 313, 
§ wystosowanych wezwań – 326, 
§ zweryfikowanych zgłoszeń – 268, 
§ wydanych dzienników budowy – 622, 
§ wydanych decyzji przenoszących – 18, 
§ zaopiniowanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  – 4, 
§ wydanych zaświadczeń – 272, 
§ pozostałe sprawy i wystosowane pisma – 358. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Zadania realizowane są przez Referat ds. Administracji Architektoniczno-
Budowlanej w Wydziale Budownictwa i Środowiska. Obecna obsada 
pracowników jest optymalna, posiadane wykształcenie i doświadczenie 
pracowników gwarantuje, że obowiązki wykonywane są rzetelnie 
i terminowo.  
Z uwagi na zmiany w prawie budowlanym, które wchodzą od lutego 2021 r. 
wprowadzane są elektroniczne druki wniosków, zgłoszeń związanych 
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z procesem inwestycyjnym, w tym od lipca 2021 r. będzie możliwość 
weryfikowania projektów budowlanych w wersji elektronicznej przez organy 
administracji architektoniczno-budowlanej.  
Na chwilę obecną komplikuje to procedury administracyjne z uwagi na fakt, 
że istnieje możliwości składania wniosków papierowych i elektronicznych, 
a także rozpatrywanie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane 
według nowych przepisów i starych (od 19.09.2020 r. do 19.09.2021 r.). 
Zmiany te ponadto powodują wzrost kosztów związanych z zakupem sprzętu 
komputerowego, który będzie niezbędny do realizacji tych zadań, jak również 
dostosowania obsługi elektronicznej tych systemów w sieci komputerowej. 

 

Tabela 24. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii 

Nazwa zadania Ochrona środowiska, geologia 

Zakres zadań 
w obszarze ochrony 
środowiska 

Do zakresu działania powiatu należą zadania o charakterze ponadgminnym 
dotyczące m.in. ochrony środowiska i przyrody. 
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta jest organem 
ochrony środowiska właściwym m.in. w sprawach: 
§ prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr 
zawierający informacje o tych terenach (art. 110a); 

§ wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku 
stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów 
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, 
w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy 
hałasu (art. 115a); 

§ wydawania decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub 
użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie 
pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązek: okresowych 
pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody; ciągłych 
pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska 
znacznych ilości substancji lub energii; przeprowadzenia wstępnych 
pomiarów wielkości emisji z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej 
w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, o ile 
z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie 
standardów emisyjnych. Wydając powyższą decyzję starosta może 
nałożyć obowiązek przedkładania wyników pomiarów, określając zakres 
i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, 
układu i wymaganych technik ich przedkładania. Są to dodatkowe 
obowiązki związane z prowadzeniem pomiarów emisji, których 
przesłanką ustanowienia jest przekroczenie standardów emisyjnych 
(art. 150); 

§ przyjmowania zgłoszeń w zakresie ustalania wymagań ochrony 
środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony 
środowiska (art. 152); 
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§ udostępniania na stronie BIP urzędu informacje o instalacjach 
wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem 
zgłoszenia (art. 152b); 

§ wydawania decyzji o nałożeniu na zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku: prowadzenia 
w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku, wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, 
wykraczających poza obowiązek przeprowadzania okresowych 
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów; 
przeprowadzania ciągłych pomiarów poziomów w środowisku 
substancji lub energii w przypadku eksploatacji obiektów o określonych 
cechach lub kategoriach wskazujących na możliwość ich wprowadzania 
w znacznych ilościach, wykraczających poza obowiązek 
przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów w razie 
przebudowy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, 
przebudowy zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji, jeżeli 
przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w 
środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, 
dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska (art. 178); 

§ wydawania pozwoleń sektorowych eksploatację instalacji, które 
powodują wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza i/lub wytwarzanie 
odpadów (art. 180); 

§ wydawania pozwolenia zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów (art. 181); 

§ wydawania decyzji zobowiązującej podmiot władający instalacją w celu 
jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska do 
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie 
stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego 
oddziaływania instalacji na środowisko. Przegląd ekologiczny jest 
dokumentem traktowanym jako specjalistyczna ekspertyza 
w przedmiocie oddziaływania instalacji na środowisko (art. 237);  

§ wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku ograniczenia oddziaływania 
na środowisko i jego zagrożenia, czy przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie 
oddziałuje na środowisko (art. 362); 

§ wydawania opinii odnośnie programu ochrony powietrza dla strefy, 
w której poziom substancji w powietrzu przekracza poziom 
dopuszczalny (art. 91); 

§ udzielania dotacji na podstawie przyjętej Uchwały nr X/99/2019 Rady 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (art. 403); 

§ realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Powietrza dla 
województwa opolskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa 
Opolskiego Uchwałą Nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego Nr 2020.2186) obowiązujący od 20 sierpnia 
2020 r., 

§ realizacja zadań określonych w „Programie ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 
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dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 
opolskiej” przyjętego przez Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 
XXXVII/403/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. do dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody, Starosta jest organem ochrony 
przyrody właściwym m.in. w sprawach: 
§ prowadzenia rejestru Posiadaczy żywych zwierząt gatunków 

wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny 
i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, 
ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę (art. 64), 

§ wydawania decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do 
nieruchomości będących własnością gminy (art.83 w powiązaniu z art. 
90). 

Na podstawie ustawy o lasach, Starosta: 
§ sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa (art. 5), 
§ wydaje decyzje właścicielom lasu, którzy nie wywiązują się ze swoich 

obowiązków (art. 9), 
§ wydaje decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów 

w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, 
powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz  
w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych 
czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości 
lasów (art. 12), 

§ dokonuje oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od 
zalesienia gruntu oraz przekwalifikuje z urzędu zalesiony grunt na leśny 
(art. 14 ust. 7), 

§ cechuje drewno pozyskane w lasach prywatnych oraz wystawia 
właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna 
(art. 14a), 

§ wydaje decyzje o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawia go tego 
charakteru (art. 16), 

§ wydaje decyzje określające zakres gospodarki leśnej dla właścicieli 
lasów prywatnych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (art. 19), 

§ zleca opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów lub 
inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (art. 21), 

§ nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów 
urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
w przypadku ich niewykonywania wydaje decyzje nakazujące wykonanie 
tych obowiązków i zadań(art. 22 i art. 24). 

Na podstawie ustawy o odpadach, Starosta: 
§ wydaje decyzje na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów 

niezastrzeżone do właściwości marszałka (art. 41). 
Na podstawie ustawy Prawo łowieckie, Starosta: 
§ może wyrażać zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie 

zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, 
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wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze 
potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia w formie decyzji (art. 9); 

§ wydaje zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 
lub ich mieszańców (art. 10), 

§ wydzierżawia kołom łowieckim obwody łowieckie polne w formie 
umowy (art. 29, art. 29a), 

§ może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub 
odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia 
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności 
publicznej przez zwierzynę (art. 45). 

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, Starosta: 
§ wydaje kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego (art. 6), 
§ wystawia legitymacje Społecznej Straży Rybackiej (art. 25). 
Na podstawie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m, Starosta jest organem rejestrującym. Jest to nowe 
zadanie, które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 
Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko realizowane są takie zadania jak: 
§ zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
(art. 21, art. 24, art. 25), 

§ udostępnianie informacji o środowisku na wniosek podmiotom 
zainteresowanym, naliczanie opłat z tym związanych (art. 26). 

Zakres zadań 
w obszarze geologii 

Do Starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą 
sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz 
dokumentacjami geologicznymi, dotyczące: 
§ złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub 

rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą 
odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia 
środków strzałowych, 

§ ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie 
przekraczają 50 m3/h, 

§ badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji 
liniowych, 

§ odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; 
§ robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła 

ziemi, 
§ warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym 

wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 
wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących 
inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być 
wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie 
oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji 
liniowych. 
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Jakość powietrza Na terenie powiatu krapkowickiego istnieje szereg punktów i stacji pomiaru 
stopnia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, dokonujących pomiarów 
chwilowych i uśrednionych. Składają się one na sieci gminne, np. w gminach 
Krapkowice i Gogolin, sieci przemysłowe oraz należące do sieci referencyjnej, 
obsługiwanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
(punkt pomiarowy zlokalizowany w Zdzieszowicach). Z uwagi na różne 
standardy i jakość prowadzenia pomiarów, nierównomierny układ 
poszczególnych punktów pomiarowych na mapie powiatu oraz 
referencyjność automatyki pomiarowej, niemożliwe jest precyzyjne 
oszacowanie emisji i immisji zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu. 
Należy zaznaczyć, że na jakość powietrza w powiecie wpływa nie tylko emisja 
z terenu powiatu, ale i zanieczyszczenia globalne, nawiewane w zależności od 
warunków atmosferycznych i stopnia intensyfikacji procesów 
przemysłowych.  
Do czasu objęcia obszaru powiatu gęstą, ustandaryzowaną siecią punktów 
pomiarowych, nie jest możliwe precyzyjne oznaczenie, w jakim stopniu 
podejmowane przez samorząd powiatowy działania np. dopłaty do wymiany 
kotłów, mają wpływ na konkretne wskaźniki stacji pomiarowych. 
Analizując wyniki zarejestrowane przez referencyjną stację pomiarową WIOŚ 
zauważa się coroczny spadek stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu 
(charakterystycznego dla niskiej emisji) i benzenu (substancji kancerogennej, 
charakterystycznej dla emisji przemysłowej i spalania opału niskiej jakości). 
Dane pomiarowe stacji WIOŚ – Zdzieszowice ul. Piastów  
(wartości średnioroczne oraz wartości minimalne i maksymalne) 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

2017 
(µg/m3) 

2018 
(µg/m3) 

2019 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Najwyższa 
dopuszcz. 

wart. 

Pył zawieszony PM10 
- wart. średnioroczna 
- wart. minimalna 
- wart. maksymalna 

 
39 
21 
90 

 
39 
21 
68 

 
33 
20 
54 

 
28 
17 
42 

 
40 

Benzen (B-a-P) 
- wart. średnioroczna 
- wart. minimalna 
- wart. maksymalna 

 
3,4 
1,4 

10,7 

 
3,0 
0,9 
5,0 

 
2,4 
1,4 
4,0 

 
2,4 
0,9 
4,7 

 
5,0 

Źródło: WIOŚ, powietrze.opole.pios.gov.pl, Bank danych pomiarowych 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych, na który Powiat Krapkowicki ma wpływ, jest 
realizowany od 2012 r. program udzielania dotacji proekologicznych. Biorąc 
pod uwagę wyniki pomiarów zarejestrowanych przez stację pomiarową, 
zauważa się korelację spadku stężenia zanieczyszczeń ze spadkiem liczby 
nieefektywnych źródeł ogrzewania i innych form emisji, będących efektem 
przyznanych dotacji. 
W latach 2012-2020 Powiat Krapkowicki przyznał 652 dotacje na wymianę 
nie efektywnych źródeł grzewczych na łączną kwotę 1 021 446,63 zł, przy 
czym w 2020 r. przyznano 74 dotacje na kwotę 148 tys. zł.  
Ponieważ podmioty korzystające z dotacji nie posiadają indywidualnych 
punktów pomiaru emitowanych zanieczyszczeń, możliwe jest jedynie 
szacunkowe określenie spadku emisji, na podstawie parametrów 
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normatywnych, tj. średnia emisja dla danego rodzaju paliwa i urządzenia, 
typowa kubatura obiektu, przenikalność cieplna ścian itp. Szacuje się więc, że 
dzięki dotacjom udzielonym w 2020 r. nastąpiła redukcja emisji PM10 
o 4892,30 kg/rok, PM2,5 4824,76 kg/rok, B-a-P 2,79 kg/rok. 
Wedle alternatywnej metody szacowania4 przyjmuje się, że dzięki dotacjom 
w latach 2012-2020 zredukowano emisję CO2 o 64,5% (co odpowiada 
wartości, jaką 9.ha las sosnowy byłby w stanie zaabsorbować po 9 latach), 
CO o 77,3%, SO2 o 78,2%, NOx o 59,5%, a emisję pyłów o 79,6%. Inaczej 
mówiąc, gdyby beneficjenci nie skorzystali z dotacji i nie wymienili źródeł 
grzewczych, o tyle też emisja zanieczyszczeń byłaby wyższa. 
Poza udzielaniem dotacji i wpływaniem na ograniczenie niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza, szacuje się, że działania takie jak nasadzenia 
drzew, utwardzanie poboczy i odcinków dróg powiatowych w 2020 r. 
przyczyniły się do całkowitej szacunkowej redukcji emisji zanieczyszczeń 
powstających ze środków transportowych: PM10 o 52,99 kg/rok i PM2,5 23,55 
kg/rok. Ponadto, prowadzono działania edukacyjne i promujące wiedzę na 
temat zmian klimatycznych, postaw prośrodowiskowych i dobrych praktyk. 
W lipcu 2020 r. zorganizowano spotkanie młodzieży szkół 
ponadpodstawowych pn. „Przyszłość? O konkretach na luzie. Klimat. 
Tolerancja. Hejt” dotyczącą ekologii w kontekście dokonujących się zmian 
klimatycznych, wpływu człowieka na środowisko i znaczenia edukacji 
ekologicznej w codziennej aktywności. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Zadania wykonywane są przez Wydziału Budownictwa i Środowiska. Zasoby 
kadrowe zapewniają optymalną realizację obowiązków, z zachowaniem 
rzetelności i terminowości. Z uwagi na znaczną rozpiętość tematyczną, 
wymagane jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników 
i uczestniczenie w merytorycznych szkoleniach. W 2020 r.  
Zadania z zakresu środowiska i geologii realizowane są w znacznej części 
w zależności od wniosków jakie wpływają od interesantów. 
§ ogółem wniosków, które wpłynęły do rozpatrzenia – 1053, 
§ wydanych decyzji na wycinkę drzew – 81, 
§ decyzji na odłów lisów w obiektach produkcyjnych – 2, 
§ decyzji na przetrzymywane hartów – 1, 
§ wystosowanych wezwań – 94, 
§ decyzji na gospodarowanie odpadami – 17, 
§ decyzji na emisję do powietrza – 1, 
§ przyjętych zgłoszeń na emisję – 27, 
§ decyzji na wytwarzanie odpadów – 4, 
§ przeprowadzonych oględzin – 171, 
§ przeprowadzonych kontroli – 1, 
§ udzielonych informacji o środowisku – 4, 
§ wydanych decyzji umarzających opłatę za wycięcie drzew  

lub krzewów – 13, 

 
 

4 Założenia obliczeniowe: budynek 120 m2, dobrze izolowany (90kWh/m2rok), 3 osoby, zużycie c.w.u. 45°C 60 
dm3/dz, wykorzystanie 325 d/rok, system cyrkulacji c.w.u.; śr. absorbcja CO2 lasu sosnowego 25 t/ha. 
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§ zarejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 58, 
§ wyrejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 2, 
§ wyjazdów do lasu – 55, 
§ wydanych zaświadczeń o legalności pozyskania drewna – 45, 
§ wydanych zaświadczeń o lasach –  552, 
§ wydanych kart wędkarskich – 158, 
§ zarejestrowanych łodzi do amatorskiego połowu ryb – 32, 
§ decyzji zmieniających pozwolenia zintegrowane – 2, 
§ przeprowadzonych analiz pozwoleń zintegrowanych – 3, 
§ wydanych decyzji z zakresu uczestnictwa w handlu emisjami – 1, 
§ przeprowadzonych postępowań z zakresu emisji hałasu – 1, 
§ utworzonych kart informacyjnych – 209, 
§ pozostałe sprawy tj. sprawozdania, wnioski do ARiMR – 9, 
§ sprawy związane z geologią – 39. 
Dostrzega się konieczność kontynuacji programu przyznawania dotacji 
proekologicznych, jako jednego ze znaczących czynników sprzyjających 
poprawie jakości powietrza. 
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

 

Tabela 25. Realizacja zadań z zakresu infrastruktury i gospodarki 

Nazwa zadania Infrastruktura i gospodarka 

Transport drogowy W 2020 r. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
w zakresie przewozu rzeczy oraz przewozu osób (autobusem) posiadało 
44 przedsiębiorców. Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych 
na potrzeby własne posiadało 94 przedsiębiorców, natomiast licencje na 
przewóz osób pojazdem samochodowym, który przeznaczony jest do 
przewozu od 7 do 9 osób (łącznie z kierowcą) posiadało 11 przedsiębiorców. 
Ww. przedsiębiorcy podlegają kontroli, która jest przeprowadzana 
co najmniej raz na 5 lat. Na terenie powiatu krapkowickiego 4 przewoźników 
wykonywało regularne przewozy na 13 liniach komunikacyjnych. Z dróg 
położonych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonych 
w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, usunięto 25 pojazdów i umieszczono na parkingu strzeżonym, 
a w stosunku do 2 pojazdów nieodebranych z parkingu złożono wniosek 
o orzeczenie przepadku. 

Drogi publiczne 
 

Infrastruktura drogowa obejmuje drogi, budowle tj. mosty i przepusty oraz 
środki transportu, tj. prom. W Powiecie Krapkowickim funkcjonuje jeden 
prom przez rzekę Odrę w Zdzieszowicach. Prom „Józef” jest jednym 
z nielicznych w tej części Europy promem o napędzie ręcznym. Korzystanie 
z przeprawy jest bezpłatne i odbywa się w ustalonych harmonogramem 
godzinach. 
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Infrastruktura drogowa w liczbach – dane za 2020 r. 

Infrastruktura Powiat 
łącznie 

Gmina 
Krapkowice 

Gmina 
Gogolin 

Gmina 
Strzeleczki 

Gmina 
Walce 

Gmina 
Zdzieszowice 

Drogi (km) 143,32 8,02 32,56 29,91 46,06 26,77 

Mosty 12 1 0 7 4 0 

Przepusty 59 0 9 16 27 7 

Prom 1 0 0 0 0 1 

 
 

Zadania na drogach 
powiatowych  
w 2020 r. 

1. Wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych. 
2. Wykonanie remontu chodnika w ciągu DP nr 1832 O ul. Dworcowa 

w Górażdżach oraz remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu DP 
nr 1832 O „Gogolin - Chorula”, Dworcowa w Górażdżach.  

3. Remont chodnika i kanalizacji burzowej w miejscowości Kromołów. 
4. Remont chodnika w ciągu DP nr 1808 O ul. Chrobrego w 

Zdzieszowicach. 
5. Utwardzenie pobocza fragmentu skrzyżowania dróg powiatowych 

w miejscowości Pisarzowice. 
6. Wykonanie utwardzenia nawierzchni tłuczniowej DP nr 1454 O 

ul. Słonecznej w Jasionej. 
7. Wykonanie utwardzenia pobocza oraz remontu odwodnienia DP nr 

1464 O ul. Wiejskiej w Rozkochowie przy posesji nr 6, na odcinku 60 m. 
8. Remont przejść dla pieszych w ciągu DP nr 1831 O ul. Parkowej 

w Kamieniu Śląskim oraz nr 1832 O ul. Dworcowej w Górażdżach. 
9. Wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz przystanku N/Ż po obu 

stronach jezdni w miejscowości Zdzieszowice, ul. Filarskiego. 
10. Wykonanie robót mających na celu umożliwienie właściwego 

odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do ziemi z jezdni DP 
nr 1768 O „Kąty Opolskie - Malnia”. 

11. Remont studzienki kanalizacji burzowej w miejscowości Walce. 
12. Wykonanie remontu przepustu na odcinku Kierpień-Pisarzowice. 
13. Remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1813 O 

ul. Krapkowickiej w Żużeli. 
14. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr 1810 O – ul. Reymonta w miejscowości Brożec. 
15. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 1408 O 

ul. Solownia w Zdzieszowicach wraz z remontem nawierzchni jezdni 
tejże drogi. 

16. Czyszczenie kanalizacji deszczowej (WUKO) w miejscowości Walce, 
ul. Opolska, DP nr 1810 O. 

17. Wykonanie nasadzeń w ciągu dróg powiatowych. 
18. Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Zdzieszowice, ul. Góry 

św. Anny, DP nr 1808 O. 
19. Frezowanie 47 pni w ciągu DP 1443 O, 1808 O, 1408 O i 1454 O oraz 

podcięcie gałęzi ul. Chrobrego w Zdzieszowicach. 
20. Frezowanie 2 pni drzew przy DP nr 1447 O relacji Grocholub-Stradunia. 
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21. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych zadrzewienia przydrożnego w pasie 
DP nr 1207 O. 

22. Wycinka 4 szt. drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O 
relacji „Kórnica-Dobra”. 

23. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, rosnących w ciągu DP nr 1832 
O „Gogolin-Chorula”. 

24. Usunięcie samosiejek rosnących w pasie drogowym DP nr 1831 O. 
25. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach 

rowów, w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego. 

26. Naprawa promu międzybrzegowego „JÓZEF”, zlokalizowanego w ciągu 
DP nr 1408 O relacji Zdzieszowice – Walce w Zdzieszowicach. 

27. Obsługa przeprawy promowej w ciągu DP nr 1408 O, ul. Solownia 
w Zdzieszowicach. 

28. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy. 

29. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na DP nr 1833 O, 
ul. Opolska, ul. Młyńska i ul. Sienkiewicza w miejscowości Strzeleczki. 

30. Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy DP nr 1808 O 
ul. Chrobrego w Zdzieszowicach w zakresie wykonania ścieżki pieszo-
rowerowej (od przejazdu kolejowego do DW 423). 

31. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę DP 1408 O 
ul. Solownia w Zdzieszowicach (od DW 423 do przeprawy promowej) 
wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie przeprawy promowej. 
 

Zimowe utrzymanie 
dróg w 2020 r. 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub 
ograniczenie skutków zimy wywołanych takimi czynnikami jak opady śniegu, 
gołoledź oraz śliskość pośniegowa. Jest to jedno z zasadniczych obowiązków 
zarządcy dróg, bezpośrednio związane z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu. Realizuje się je m.in. poprzez odśnieżanie, zwalczanie 
śliskości czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni 
drogowej.  
Zarząd Powiatu Krapkowickiego zarządza drogami powiatowymi na obszarze 
o łącznej długości 143,32 km. Odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości są objęte 
drogi o łącznej długości 136,01 km. Drogi nieobjęte zimowym utrzymaniem, 
stanowiące 7,31 km, mają znikome znaczenie komunikacyjne, nie stanowią 
dojazdów do zabudowań i cechują się małym natężeniem ruchu. Są to na ogół 
drogi leśne, gruntowe i tłuczniowe. W celu realizacji zadania, Powiat 
Krapkowicki, będąc zarządcą dróg powiatowych zawarł w 2020 r. umowy na 
zimowe utrzymanie dróg z: 
1. KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15. 
2. EKO-PROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Rolnej 1. 
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Zadania z zakresu Prawa zamówień publicznych dotyczące nabywania dostaw, usług i robót 
budowlanych 

W 2020 roku przeprowadzono 10 zadań na łączną kwotę 6 696 312,20 zł.  
Zadania te wyszczególniono w poniższej tabeli. 

 
 

Lp. Nazwa zadania Rodzaj 
zamówienia 

Wartość 
umów  

bez VAT 

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce na 
odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 
O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości 
zakładu B+K Polska – etap II od km 1+079 do km 3+460 

Robota 
budowlana 

2 019 229,30 

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od 
km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda 
w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli – etap II od km 
5+027 do km 6+909 

Robota 
budowlana 

1 594 130,06 

3 Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 
O na rzece Odra w Zdzieszowicach 

Usługa 457 397,22 

4 Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych Robota 
budowlana 

98 640,00 
85 500,00 

149 848,00 
5 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów 
Wykonawcy 

Usługa 734 000,00 

6 Rozbiórka części budynku usługowo – handlowego wraz 
z częściową przebudową 

Robota 
budowlana 

602 142,86 

7 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” 
w części teoretycznej i praktycznej dla uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
Część 1 - kurs prawa jazdy kat. B dla 5 uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Zdzieszowicach, 
Część 2 - kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 

Usługa 9 625,00 
38 500,00 

8 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego i jego 
jednostek organizacyjnych 

Dostawa 128 437,00 
2 891,76 

9 Dostawa laptopów, oprogramowania wraz z licencjami oraz 
myszek, na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

Dostawa 221 464,00 

10 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek 
niedoręczonych (umowa wieloletnia) 

Usługa 
społeczna 

554 507,00 
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Komisja 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) Starosta zarządza ruchem 
na drogach powiatowych i gminnych. W związku z powyższym Starosta 
Krapkowicki zarządzeniem Nr AO.120.149.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. 
powołał Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającaą przy 
Staroście Krapkowickim, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału 
Inwestycji i Mienia, zarządcy drogi oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Krapkowicach. 
W 2020 r. Komisja rozpatrzyła 196 projektów organizacji ruchu, w tym: 
§ zatwierdzono 28 projektów stałej organizację ruchu, 
§ zatwierdzono 144 projektów czasowej organizację ruchu, 
§ zaopiniowano 5 projektów stałej organizacji ruchu, 
§ zaopiniowano 16 projektów czasowej organizacji ruchu, 
§ odesłano 2 projekty celem poprawy, 
§ odrzucono 1 projekt. 
Dodatkowo Komisja rozpatrzyła 32 wnioski związane z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Zmniejszenie liczby inwestycji drogowych w 2020 r. wynikało z sytuacji 
pandemicznej w kraju. Sytuacja ta wymusiła zmianę priorytetów 
i ukierunkowanie działań na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i związane 
z tym kierunki wydatkowania środków, również w 2021 roku inwestycje 
drogowe będą ograniczone. 
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Tabela 26. Realizacja zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Informacje 
szczegółowe 

Zadania związane z geodezją, kartografią i katastrem są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej.  
W ramach podnoszenia jakości usług publicznych dostępnych drogą 
elektroniczną prowadzone są prace zmierzające do całkowitego przejścia na 
elektroniczną obsługę prac geodezyjnych. W 2020 roku 1 186 z 1 495, czyli 
79% wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych obsłużona została całkowicie 
drogą elektroniczną od momentu zgłoszenia pracy geodezyjnej, poprzez 
przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania takiej pracy, 
naliczenie opłaty za ich wykorzystanie i udostępnienie wybranych przez 
geodetę materiałów. Umożliwiono przyjęcia do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) operatów geodezyjnych wyłącznie 
w postaci cyfrowej. W 2020 r. przyjęto w takiej postaci 391 operatów z 1490 
czyli 26%, a stan ten bardzo szybko rośnie (w 2021 roku: styczeń – 65%, luty 
– 70%, marzec – 75% przyjętych do zasobu operatów). 
W 2021 r. ukończony zostanie w ramach w ramach projektu „e-usługi 
cyfrowych zasobów powiatów województwa opolskiego” współfinanso-
wanego ze środków RPO proces wdrażania systemu informatycznego 
poszerzającego zakres usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. 
Umożliwi on pozyskiwanie materiałów i informacji z PZGiK w postaci 
wypisów, wyrysów, map i innych informacji drogą elektroniczną dla: 
komorników, rzeczoznawców majątkowych, projektantów oraz klientów 
indywidualnych. 

  

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Z powodu pandemii COVID-19 realizacja projektu „e-usługi cyfrowych 
zasobów powiatów województwa opolskiego” doznała opóźnienia i nie udało 
się zakończyć wdrożenia do końca 2020 r. Również z powodu pandemii 
zrezygnowano z przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków dla gminy Gogolin, ponieważ jej wykonanie wiąże się 
z przeprowadzeniem wywiadu terenowego i porównaniem stanu 
istniejącego w ewidencji gruntów i budynków ze stanem w terenie oraz 
pomiarem stwierdzonych różnic. Realizowany zastępczo w 2020 r nowy 
pomiar ograniczony obszarowo jedynie do obrębu Górażdże notuje szereg 
problemów związanych głównie z nieufnością właścicieli nieruchomości 
odnośnie swojego bezpieczeństwa epidemicznego i skutkuje wobec 
geodetów szeregiem odmów wstępu na grunt. W tej sytuacji 
przeprowadzenie prac obejmujących całą gminę byłoby niewykonalne lub 
skutkowałoby małą wiarygodnością zleconych prac.  
Zasoby kadrowe zapewniają sprawną realizację zleconych zadań, jednak 
obserwuje się stale rosnącą liczbę realizowanych spraw, co wiąże się ze 
zwiększonym obciążeniem pracą, zwłaszcza osób bezpośrednio 
obsługujących mieszkańców w siedzibie wydziału. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 27. Współpraca, programy unijne i krajowe, działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych, wolontariat 

Nazwa zadania Współpraca, programy unijne i krajowe, działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych, wolontariat 

Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 

Współpraca Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na 
zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem 
dotacji na współfinansowanie ich realizacji. Na ten cel w 2020 r. 
przeznaczono w Budżecie Powiatu Krapkowickiego kwotę 315.000,00 zł. 
Podmioty dotowane wykorzystały 201.734,81 zł, co stanowi 64,04 % kwoty 
przeznaczonej na ten cel. 
 Zadania publiczne realizowane były w następujących obszarach: 
§ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
§ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
§ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
§ porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
W otwartych konkursach wpłynęło łącznie 131 ofert na realizację zadań 
publicznych. W wyniku postępowania konkursowego przyznano 130 dotacji, 
podpisano 109 umów.  
Zrealizowano 80 zadań publicznych.  
Z uwagi na sytuacją epidemiczną w kraju, część organizacji pozarządowych 
nie przystąpiła do realizacji zadań publicznych mimo przyznanej dotacji i nie 
podpisało umów. Niektóre organizacje mimo podpisanych umów nie 
zrealizowały zadań publicznych lub zrealizowały zadania częściowo. 

Projekty w zakresie 
sprzyjania rozwojowi 
sportu na terenie 
powiatu 
krapkowickiego 

Powiat Krapkowicki w 2020 r., oprócz konkursów ogłoszonych w trybie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, ogłosił również otwarty konkurs projektów w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2020 
w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1133). Konkurs na realizację zadań publicznych w tym obszarze ogłoszono 
Uchwałą Nr 698/2020 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 sierpnia 
2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2020. 
Na ten cel przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Do konkursu złożono 31 
projekty. Udzielono 31 dotacje na łączną kwotę 100.000,00 zł. Kluby 
sportowe wykorzystały łącznie 99.399,98 zł. 
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Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych w 2020 r. 

 
 

Obszar Przeznaczono 
w konkursie 

(zł) 

Udzielono na 
podst. 

zawartych 
umów (zł) 

Wykorzystano 
(zł) 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego  

100 000,00 64 500,00 36 996,64 

Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

15 000,00 11 500,00 7 795,36 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 50 000,00 47 500,00 42 498,40 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

150 000,00 131 500,00 114 444,41 

ŁĄCZNIE 315 000,00 255 000,00 201 734,81 
Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu na terenie powiatu krapkowickiego 

100 000,00 100 000,00 99 399,98 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwo 
narodowe 

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. W konkursie złożono 40 ofert. Udzielono 
40 dotacji na kwotę 100.000,00 zł. 10 oferentów zrezygnowało z realizacji 
zadania i nie podpisało umów (łącznie na kwotę 35.500,00 zł), natomiast 14 
organizacji mimo podpisanej umowy nie zrealizowało zadań i nie 
wykorzystało dotacji. Organizacje wykorzystały łącznie 36.996,64 zł. 

Wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 
kwotę 150.000,00 zł. W konkursie złożono 49 ofert. Jeden oferent wycofał 
swoją ofertę w trakcie konkursu. Udzielono 48  dotacji na kwotę 150.000,00 
zł. 6 oferentów zrezygnowało z realizacji zadania i nie podpisało umów 
(łącznie na kwotę 18.500,00 zł), natomiast 9 organizacji mimo podpisanej 
umowy nie zrealizowało zadań i nie wykorzystało dotacji. Organizacje 
wykorzystały łącznie 114.444,41 zł. 

Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 
kwotę 15.000,00 zł. W konkursie złożono 17 ofert, udzielono 17 dotacji na 
kwotę 15.000,00 zł. 4 organizacje zrezygnowały z realizacji zadania i nie 
podpisały umów (łącznie na kwotę 3.500,00 zł) natomiast 5 organizacji mimo 
podpisanej umowy nie zrealizowało zadań i nie wykorzystało dotacji. 
Organizacje wykorzystały łącznie 7.795,36 zł. 

Porządek 
i bezpieczeństwo 
publiczne 

W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przeznaczono kwotę 
50.000,00 zł. W konkursie złożono 26 ofert, jedną ofertę odrzucono na etapie 
oceny formalnej. Udzielono 25 dotacji na kwotę 50.000,00 zł. Jeden oferent 
zrezygnował z realizacji zadania i nie podpisał umowy (kwota 2.500,00 zł), 
natomiast 3 organizacje mimo podpisanej umowy nie zrealizowały zadań i nie 
wykorzystały dotacji. Organizacje wykorzystały łącznie 42.498,40 zł. Ponadto, 
udzielono 4 dotacje w trybie § 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 
20.800,00 zł. 
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Wykaz projektów, 
dla których umowy 
o dofinansowanie 
podpisano w 2020 r. 

1. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!”. 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 

4+044 do projektowanego przez ZDW Opole, ronda  w ramach budowy 
obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909”. 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na 
odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O 
w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K 
Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460”. 

4. „Wspieramy DPS”. 
5. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19". 
6. Bez nazwy. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

i rozbudowę Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 
7. Bez nazwy: Projekt w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, 
8. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny”. 
9. „Nie-Sami-Dzielni II  - rozwój usług społecznych oraz wspierających 

osoby niesamodzielne  - II edycja". 
10. „Zdalna szkoła w Powiecie Krapkowickim”. 
 
Ponadto przy wsparciu merytorycznym pracowników Wydziału Rozwoju, 
Współpracy i Spraw Społecznych wnioskodawcy zewnętrzni złożyli 
5 projektów, z czego 4 zostały zrealizowane a z 1 zrezygnowano: 
1. Wniosek złożony przez OSP Kórnica (Wnioskodawca) do Fundacji Orlen 

– program „Orlen dla strażaków” – dotacja na zakup agregatu 
prądotwórczego Fogo FH 9000R 8,5 KW. 

2. Wniosek złożony przez Krapkowickie Centrum Zdrowia do Fundacji 
Górażdże – Aktywni w Regionie - zakup 3 stetoskopów 
bezprzewodowych. 

3. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy 
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach do Fundacji Górażdże – Aktywni 
w Regionie - zakup sprzętu medycznego tj. pulsoksymetr do mierzenia 
tętna, termometr bezkontaktowy, profesjonalny inhalator do nebulizacji 
górnych i dolnych dróg oddechowych oraz koncentrator tlenu a także 
rękawice nitrylowe. 

4. Wniosek złożony przez Krapkowickie Centrum Zdrowia do Fundacji 
Górażdże – Aktywni w Regionie – zakup 15 pulsoksymetrów 
z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Górażdżach. 

5. Wniosek złożony przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach do 
Zarządu Województwa Opolskiego. Oferta na realizację zadania 
publicznego w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych – na organizację na przełomie 
września/października 2020 r., festiwalu tradycyjnych smaków 
lokalnych z udziałem kół gospodyń wiejskich oraz producentów 
lokalnych, rodzimych produktów. Z uwagi na sytuację epidemiczną 
w Polsce, Związek zrezygnował z realizacji zadania. 
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Wykaz projektów 
wieloletnich, 
złożonych przed 
2020 r., 
a obowiązujących 
w 2020 r. 

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

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

3. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”. 
4. „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin 

Jabłonkowskich”. 
5. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” 
6. „Śladami Bioróżnorodności  w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody 

Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. 
7. „Szkolnictwo Zawodowe  w Powiecie Krapkowickim”. 

Wykaz projektów 
złożonych w 2020 r. 
przez Powiat 
Krapkowicki, które 
nie otrzymały 
dofinansowania lub 
oczekują na 
rozpatrzenie 

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania 
1. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych – budynek  DPS 

„Anna” w Krapkowicach. 
2. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych – budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima 
w Krapkowicach. 

3. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych – budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach. 

4. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych – mur obronny przy 
Zamku w Krapkowicach (Zespół Szkół im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach). 

5. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych -  przebudowa oraz 
rozbudowa budynku ZS Specjalnych im. J. Tuwima wraz z przebudową  
i odbudową muru oporowego. 

6. Bez nazwy. Projekt dotyczy działań inwestycyjnych – rozbudowa KCZ 
w Krapkowicach  o dodatkowe skrzydło z oddz. pod pacjentów z COVID-
19 oraz przebudowa parteru istniejącego budynku. 

7. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji 2” 
Projekty oczekujące na rozpatrzenie 
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O  w zakresie budowy ścieżki  

pieszo-rowerowej na odcinku Komorniki – Kórnica”. 
9. „ECO – learning”. 
 
Ponadto przy wsparciu merytorycznym pracowników Wydziału Rozwoju, 
Współpracy i Spraw Społecznych wnioskodawcy zewnętrzni złożyli 
7 projektów, na które nie udało się otrzymać dofinansowania: 
1. Krapkowickie Centrum Zdrowia (Wnioskodawca) do Fundacji Górażdże 

– Aktywni w Regionie –  zakup 2 wózków inwalidzkich dla pacjentów 
KZC. 

2. Krapkowickie Centrum Zdrowia (Wnioskodawca) do Fundacji Górażdże 
– Aktywni w Regionie – zakup sprzętu dla Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Górażdżach. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA”  
w Krapkowicach, projekt „Bezpieczni w sercu Opolszczyzny” złożony do  
Fundacji Orlen – program „Moje miejsce na Ziemi” – zakup materiału 
oraz uszycia przez chętnych wolontariuszy ochronnych maseczek 
materiałowych. 
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4. Wniosek złożony przez Krapkowickie Centrum Zdrowia do Fundacji 
Górażdże – Aktywni w Regionie - zakup 3 stetoskopów 
bezprzewodowych. 

5. Powiat Krapkowicki do Fundacja Orlen - program „Moje miejsce na 
Ziemi" – projekt „#BEZPIECZNI NA MASKA w sercu Opolszczyzny” - 
zakup materiału celem uszycia przez chętnych wolontariuszy z terenu 
Powiatu Krapkowickiego (członkowie stowarzyszeń, mieszkańcy) 
ochronnych maseczek materiałowych. 

6. Krapkowickie Centrum Zdrowia (Wnioskodawca) do Fundacji ENERGA – 
zakup 2 wózków inwalidzkich dla pacjentów KCZ. 

7. Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego/ Oddział Krapkowice 
(Wnioskodawca) do Muzeum Historii Polski Konkurs „Patriotyzm jutra”, 
projekt „Biel i czerwień w sercu Opolszczyzny” - cykl wydarzeń 
związanych tematycznie z miejscami i wyd. historycznymi, 
upowszechniających i utrwalających wiedzę i postawy patriotyczne 
w poszanowaniu tradycji regionalnej. 

Współpraca 
z zagranicą w 2020 r. 

„20 - lecie partnerstwa pomiędzy Powiatem Altenkirchen,  
a Powiatem Krapkowickim”. 
W dniach 15-17 lutego 2020 r., w Powiecie Krapkowickim gościła delegacja 
z partnerskiego Powiatu Altenkirchen. W tych dniach odbył się szereg 
spotkań mających na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy 
pomiędzy powiatami, omówienie planów oraz propozycji współpracy na 
przyszłość, w tym m.in. w obszarze współpracy samorządu ze środowiskiem 
przedsiębiorczym. Przy tej okazji zorganizowano wizytę studyjną na terenie 
zakładu „Chespa” w Choruli. Podsumowaniem wizyty było podpisanie przez 
Starostów obu powiatów, dokumentu odnawiającego współpracę, którym 
wyrazili wolę kontynuacji partnerstwa. 
Wydanie polsko-czeskiego folderu pn. „Smaki regionów pogranicza”. 
w ramach projektu „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie 
Gmin Jabłonkowskich”. 
Praca nad wspólnym projektem na 2021 r., pn. „Do biegu, dla serca, START! 
Chcete-li utéct, pro srdce, ZAČNĚTE!, Kraj Morawsko – Śląski (Czechy), 
Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich, Krapkowice/Jablunkov, (forma 
kontaktu - zdalna) w okresie od 01.07.2020 r. do 16.09.2020 r. 

Pozyskane środki 
zewnętrzne przez 
Powiat Krapkowicki 

Całkowita wartość: 10 263 587,79 zł 
Dofinansowanie: 6 360 751,35 zł 
Wkład własny: 3 902 836,44 zł 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 28. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Cele i finansowanie Działania w zakresie oświaty określa Plan Rozwoju Oświaty Powiatu 
Krapkowickiego przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
w dniu 27 lutego 2018 r. Priorytetowym zadaniem jest zapewnienie 
warunków do tworzenia wysokiej jakości edukacji w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki, możliwe do 
osiągnięcia poprzez realizację celu ogólnego, polegającego na tworzeniu 
nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej w szkołach.  
Wydatki na oświatę i wychowanie (wydatki bieżące) stanowiły 26,68 % 
budżetu powiatu w 2020 r. i wzrosły o ponad 4% w stosunku do roku 
ubiegłego. 

Szkolnictwo w jednostkach oświatowych 

SZKOŁY 

W powiecie ogółem 
w roku 

szkolnym 
2019/2020 

Prowadzone przez Powiat 
Krapkowicki 

w roku szkolnym 
2020/2021 

Podstawowe 
   - w tym specjalne 

28 
1 

1 
1 

Ponadpodstawowe i policealne 12 11 
UCZNIOWIE W SZKOŁACH 
Podstawowych 
   - w tym specjalnych 

4237 
46 

47 
47 

Branżowych I stopniaa 301 323 
Liceach ogólnokształcących 256 310 
Technikach i ogólnokształcących 
szkołach artystycznychb 

516 535 

Szkołach policealnych - - 
Źródło: Szkoły powiatowe. 
a Łącznie ze specjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy 
b Dających uprawnienia zawodowe 
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Absolwenci szkół 
prowadzonych przez 
Powiat Krapkowicki 
z roku szkolnego 
2019/2020 
 

 

Modernizacja bazy 
dydaktycznej 
i sportowej szkół 

W ramach projektów unijnych w Zespole Szkół im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach wyposażono salę do projektowania 3D. W ramach programu 
„Aktywna tablica” oraz ze środków własnych doposażono wszystkie szkoły 
w monitory dotykowe o przekątnej ekranu powyżej 55” oraz w sprzęt 
umożliwiający naukę zdalną. Zakupiono meble do biblioteki szkolnej 
w Zespole Szkół im. Piastów Opolskich. W Zespole Szkół Specjalnych im. 
J. Tuwima w Krapkowicach przebudowano pomieszczenia gospodarcze na 
sale dydaktyczne: pracownię gastronomiczną i pracownię ceramiczno-
techniczną. 

Stworzenie 
możliwości 
efektywnego 
wykorzystania TIK 
w szkołach 
(cyfryzacja szkół) 

Cel w trakcie realizacji. Zespoły szkół prowadzone przez Powiat Krapkowicki 
mają zapewniony dostęp do łączy internetowych o prędkości powyżej 50 
Mb/s. W szkołach korzystano z technik i metod kształcenia na odległość. Na 
rok 2020 zaplanowano zastosowanie systemu Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnej (TIK) do efektywnego zarządzania. Od roku szkolnego 
2019/2020 zaplanowano szkolenia pracowników w zakresie korzystania 
z  TIK.  

Wspomaganie szkół 
w zakresie rozwoju 
kompetencji 
kluczowych 

Cel w trakcie realizacji. Od roku szkolnego 2019/2020 zaplanowano szkolenia 
dla nauczycieli. Ponadto uczniowie biorą udział w projektach w zakresie 
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. 

Tworzenie warunków 
do współpracy 
samorządów 
uczniowskich szkół 
prowadzonych przez 
Powiat 

Cel w trakcie realizacji. Realizowane są wspólne przedsięwzięcia, takie jak 
m.in.: wspólne projektowanie fiszek do projektów unijnych (np. Szkoła 
Liderów), konsultacje z samorządem uczniowskim dotyczące działalności 
samorządu powiatowego, wspólne świętowanie wybranych uroczystości 
szkolnych i inne.  

  

64

69

84

Branżowe Szkoły I Stopnia Licea ogólnokształcące Technika
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Finansowanie wydatków na oświatę w 2020 r. 

Jednostka Wydatki bieżące  
(bez projektów) 

Subwencja  
oświatowa 

Środki własne 
Powiatu 

Zespół Szkół  
im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 

2.216.236,27 12.080.960,00 1.892.828,55 

Zespół Szkół Zawodowych  
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

5.213.155,89 

Zespół Szkół  
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

2.073.535,15 

Zespół Szkół Specjalnych  
im. J. Tuwima w Krapkowicach 

3. 370.889,81 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Krapkowicach 

1.027.056,39 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach       72.915,04 
RAZEM 13.973.788,55 12.080.960,00 1.892.828,55 

 
 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach powiatowych wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 

Jednostka / Rok szkolny Liczba 
uczniów 

Ilość 
Oddziałów 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich  
w Krapkowicach 
   - 2019/2020 
   - 2020/2021 

 
 

675 
664 

 
 

28 
27 

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
   - 2019/2020 
   - 2020/2021 

 
183 
220 

 
9 
9 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 
   - 2019/2020 
   - 2020/2021 

 
228 
238 

 
12 
12 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
   - 2019/2020 
   - 2020/2021 

 
56 
56 

 
13 
13 

RAZEM: 
   - 2019/2020 
   - 2020/2021 

 
1143 
1178 

 
62 
61 
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Wyniki egzaminów maturalnych 

Typ 
szkoły 

Li
cz

ba
 

ab
so

lw
en

tó
w

 

Li
cz

ba
 o

só
b 

pr
zy

st
ęp

uj
ąc

yc
h 

do
 e

gz
am

in
u  

Li
cz

ba
 o

só
b,

 k
tó

re
 

zd
ał

y 
eg

za
m

in
 % zdawalności 

sz
ko

ła
 

po
w

ia
t 

w
oj

ew
ód

zt
w

o 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
- technikum 
- liceum ogólnokszt. dla dorosłych 

66 
7 

62 
7 

38 
1 

61,3 
14,3 

57,3 
- 

75,7 
- 

Zespół Szkół  im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
- liceum ogólnokształcące 
- liceum ogólnokształcące  
dla dorosłych 

39 
10 

38 
7 

35 
0 

92,1 
0,0 

- 
- 

- 
- 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 
- technikum 
- liceum ogólnokszt. dla dorosłych 

18 
13 

13 
3 

5 
0 

38,5 
0,0 

57,3 
- 

75,7 
- 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Typ 
szkoły 

Li
cz

ba
 

ab
so

lw
en

tó
w

 

Li
cz

ba
 o

só
b 

pr
zy

st
ęp

uj
ąc

yc
h 

do
 

eg
za

m
in

u  

Li
cz

ba
 o

só
b,

 k
tó

re
 

zd
ał

y 
eg

za
m

in
 

% zdawalności 

sz
ko

ła
 

po
w

ia
t 

w
oj

ew
ód

zt
w

o  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PIASTÓW OPOLSKICH W KRAPKOWICACH  
Technikum, sesja styczeń-luty 2020 r. 

- Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych 
- Prowadzenie rachunkowości 
- Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej 
- Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

20 
 
 

15 
8 
 

15 
 

8 

20 
 
 

15 
8 
 

15 
 

8 

19 
 
 

14 
3 
 

10 
 

8 

95,0 
 
 

93,3 
37,5 

 
66,7 

 
100,0 

95,0 
 
 

93,3 
37,5 

 
66,7 

 
100,0 

83,7 
 
 

83,2 
49,2 

 
70,5 

 
88,7 

Technikum, sesja czerwiec-lipiec 2020 r. 
- Prowadzenie sprzedaży 
- Obsługa magazynów 
- Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji 
- Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 
- Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

7 
43 
15 

 
7 
 

13 

6 
36 
15 

 
3 
 

8 

85,7 
83,7 

100,0 
 

42,8 
 

61,5 

85,7 
83,7 

100,0 
 

42,8 
 

61,5 

80,0 
75,0 
75,0 

 
64,0 

 
70,0 
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Branżowa Szkoła I Stopnia 

- Prowadzenie sprzedaży 
- Prowadzenie produkcji rolniczej 
- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 
- Sporządzanie potraw i napojów 
- Pozostałe zawody 

8 
3 
2 
 

1 
36 

8 
3 
2 
 

1 
- 

8 
3 
- 
 

1 
- 

100,0 
100,0 

- 
 

100,0 
IR* 

88,9 
100,0 

- 
 

100,0 
IR* 

- 
90,0 
44,0 

 
90,0 
IR* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH  
Technikum, sesja styczeń-luty 2020 r. 

- Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji cyfrowych 
- Drukowanie cyfrowe 

- 
 
- 

12 
 

12 

8 
 

12 

66,7 
 

100,0 

- 
 

100,0 

- 
 

89,0 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
- Prowadzenie sprzedaży 1 1 0 - - - 

* IR – Uczniowie zdają egzamin w Izbie Rzemieślniczej 

Pomoc stypendialna dla uczniów 

Szkoła, 
Rodzaj stypendium 

Liczba 
stypendystów 

Wypłacona 
kwota [zł] 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

45 
1 

14.400,00 
3.000,00 

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Rady Powiatu Krapkowickiego 

29 
2 

8.200,00 
4.000,00 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

6 
1 

2.000,00 
3.000,00 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4 800,00 

 

 

Sposób prowadzenia 
nauki 

Nauka w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię przebiegała 
w  sposób mieszany, tj. częściowo stacjonarnie, częściowo hybrydowo lub 
zdalnie. Uzależnione to było od obowiązujących przepisów i stanu zdrowia 
nauczycieli i uczniów (izolacje i kwarantanny – dyrektor szkoły 
w porozumieniu z organem prowadzącym podejmował decyzję o rodzaju 
pracy w danym okresie roku szkolnego) 
W poszczególnych okresach i zespołach szkół sytuacja przedstawiała się 
następująco: 
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach  
01.09.2020 r. – 16.10.2020 r. – zajęcia odbywały się stacjonarnie 
19.10.2020 r. – 22.12.2020 r. – zajęcia odbywały się zdalnie 
Zespół Szkół  im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
01.09.2020 r. – 12.10.2020 r. – zajęcia odbywały się stacjonarnie 
13.10.2020 r. – 22.12.2020 r. – zajęcia odbywały się zdalnie 
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Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 
01.09.2020 r. – 16.10.2020 r. – zajęcia odbywały się stacjonarnie 
19.10.2020 r. – 23.10.2020 r. – zajęcia odbywały się hybrydowo 
26.10.2020 r. – 06.11.2020 r. – zajęcia odbywały się zdalnie 
09.11.2020 r. – 15. 01.2021 r. – zajęcia odbywały się hybrydowo 
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
01.09.2020 r. – 16.10.2020 r. – zajęcia odbywały się stacjonarnie 
19.10.2020 r. – 22.12.2020 r. – zajęcia odbywały się zdalnie. 

Działalność Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest placówką 
oświatową o zasięgu powiatowym, tzw. jednostką pomocniczą szkolnictwa 
prowadzoną przez Radę Powiatu Krapkowickiego, będącą pod 
pedagogicznym nadzorem Opolskiego Kuratora Oświaty. Obejmuje pomocą 
dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkoli i szkół mających swoją siedzibę 
w powiecie krapkowickim oraz dzieci od 0-3 lat i dzieci w wieku 
przedszkolnym nie uczęszczające do przedszkola, a których miejscem 
zamieszkania jest powiat krapkowicki. Poradnia udziela również pomocy 
rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom we wspieraniu rozwoju, 
wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. 
Poradnia udziela: 
§ dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym logopedycznej, 
§ pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 
§ pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom 

związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
Do zadań poradni należy w szczególności: 
§ wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności 
negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych 
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,        

§ profilaktyka uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży, 
udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży 
z grup ryzyka, 

§ terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 
§ wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 
§ pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu 

i planowania kariery zawodowej, 
§ prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 
§ pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu 

potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 
§ wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. 
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Działalność diagnostyczna 

Rodzaje  
diagnoz 

Liczba osób 

Dzieci do 
3 roku 
życia 

Dzieci  
w wieku 
przedszk. 

Uczniowie 
szkół podst. 

Uczniowie 
szkół 

ponadpodst. 

Ogółem 

Psychologiczna 19 114 297 22 452 
Pedagogiczna 12 95 254 19 380 
Logopedyczna 11 74 43 1 129 
Związana z wyborem kier. 
kształcenia i zawodu oraz 
planowa-niem kształcenia 
i kariery zawodowej 

0 0 1 0 1 

 

 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Cele i zadania założone w Planie Rozwoju Oświaty Powiatu Krapkowickiego 
są realizowane prawidłowo. Zajęcia w szkołach odbywały się stacjonarnie, 
zdalnie oraz hybrydowo. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Powiatu szkoły 
zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający płynne przejście z systemu 
nauczania stacjonarnego w tryb nauki zdalnej. Umożliwiono również uczniom 
wypożyczenie laptopów szkolnych do kontynuowania nauki w środowisku 
domowym. Także Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna nie zawiesiła 
swojej działalności i przez cały rok realizowała swoją działalność w trybie 
stacjonarnym i częściowo zdalnym. Obszar realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 29. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy społecznej. 

Nazwa zadania Polityka społeczna i pomoc społeczna. 

Podstawy prawne 
funkcjonowania DPS 
„ANNA” 
w Krapkowicach 

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, zlokalizowany przy 
ul. Ogrodowej 5, jest jednostką organizacyjną Powiatu Krapkowickiego, 
działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Placówka zapewnia całodobową 
opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie 
obowiązującego standardu z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku 
dysponując 25 miejscami dla kobiet i mężczyzn. 
Funkcjonowanie placówki opiera się na zapisach ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej. 
Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 22 marca 
2017 r. Nr 2/2017 zezwalającej Powiatowi Krapkowickiemu na prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach na czas nieokreślony. 
Aktem regulującym prawa i obowiązki mieszkańców oraz zadania, 
organizację i zasady gospodarki finansowej placówki jest wprowadzony 
Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego nr AO.120.18.2017 z dnia 16 lutego 
2017 r. Statut Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego Nr VIII/86/2019 z dnia 
6 września 2019 r. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu 
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Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach określa Regulamin 
organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr 256/2019 Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 

Warunki pobytu Pobyt w DPS „ANNA” jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w roku 2020 wynosił 3 830,00 zł. Odpłatność za pobyt w 70% jest pokrywana 
z dochodu mieszkańca. Pozostałą różnicę do wysokości miesięcznego kosztu 
utrzymania dopłacają krewni i gminy wydające decyzję kierującą do DPS. 
Poniższa tabela przedstawia porównanie placówki z innymi okolicznymi 
Domami Pomocy Społecznej pod względem kosztu utrzymania i ilości 
dostępnych miejsc: 

 
Nazwa jednostki 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania (zł) 

Ilość 
miejsc 

2019 2020 

DPS „ANNA” w Krapkowicach 3 380,00 3 830,00 25 

DPS „Maria” w Korfantowie 3 157,33 3 393,66 56 

DPS prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. Jadwigi-Opole 

2 923,35 3 302,33 120 

DPS w Prószkowie 3 440,00 3 900,00 216 

DPS w Kędzierzynie-Koźlu 3 601,58 3 794,27 70 

DPS dla dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie w Zawadzkiem 

3 333,28 3 081,28 110 

DPS w Prudniku 3 447,46 3 035,42 78 

DPS w Strzelcach Opolskich z filią 
w Szymiszowie i filią w Leśnicy 

3 372,15 3 148,70 238 

DPS „Św. Barbara” w Kamionku 3 251,00 3 026,00 47 
 

Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 
obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość 
korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych. Nad zapewnieniem 
właściwego poziomu usług czuwa wykwalifikowana kadra: fizjoterapeuci, 
opiekunki, pracownik socjalny, pracownik ds. kulturalno-oświatowych, jak 
również pracownicy biurowi, kucharki, pokojowe i konserwator. 
Według stanu na 31.12.2020 r. w placówce przebywało 25 mieszkańców – 
osób w wieku od 60 do 100 lat, przy czym w 2020 r. do placówki przyjęto 
5 nowych mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy dotknięci byli złożonymi 
problemami zdrowotnymi, a 92% z nich stanowiły osoby niesamodzielne, 
wymagające stałej pomocy w codziennych czynnościach życiowych. 84% 
mieszkańców posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i nie 
porusza się samodzielnie. 
Dom podzielony jest na dwa budynki. Wyposażony w windę budynek główny 
posiada 6 pokoi, w tym 4 pokoje 3-os., 1 pokój 4-os., 1 pokój 2-os. Są one 
zamieszkiwane przez osoby głęboko i różnorodnie chore, wymagające 
szczególnej opieki i obserwacji. W budynku znajduje się 3 toalety i 5 łazienek 
z prysznicami, w tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugi 
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budynek (tzw. „ANNA” BIS) składa się z 4 pokoi, w tym 3 pokoje 2-os. i 1 pokój 
1-os. W budynku tym znajdują się 2 łazienki z prysznicem dostosowanym dla 
osób niepełnosprawnych. W placówce, poza pomieszczeniami technicznymi 
i administracyjnymi, do dyspozycji mieszkańców pozostają pomieszczenia 
ogólnodostępne, tj. świetlica, jadalnia, 3 pomieszczenia do rehabilitacji 
i kaplica.  
Wokół budynku zapewniono mieszkańcom możliwość wypoczynku 
i aktywnego spędzania czasu w ogrodzie wraz z miejscem na grilla, w części 
tarasowej (z podjazdem dla wózków inwalidzkich), części spacerowej 
spacerową z tarasem przy budynku „BIS” oraz części uprawnej z grządkami 
z warzywami. 
Mieszkańcy placówki otrzymują pięć posiłków dziennie za pośrednictwem 
funkcjonującej na terenie obiektu kuchni i jadalni, z dostosowaniem posiłków 
do zaleceń dietetycznych. Są to: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek 
i kolacja. Dzięki samodzielnemu zaopatrywaniu się przez placówkę 
w produkty spożywcze i przemysłowe, towar spełnia oczekiwania jakościowe 
i cenowe, przyczyniając się do oszczędności względem innych form dostaw. 
Należy podkreślić, że część produktów pochodzi z upraw własnych 
w ogrodzie warzywnym oraz od darczyńców. 

Usługi opiekuńcze 
i wspomagające 

Mieszkańcy Domu objęci są indywidualnym i bezpośrednim wsparciem 
Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W trosce o bezpieczeństwo 
zdrowotne i psychiczne mieszkańców przeprowadzono szereg szkoleń 
w zakresie: 
§ troski o higienę i wygląd mieszkańców. Pracownicy Pierwszego Kontaktu 

prowadzili z mieszkańcami rozmowy w celu uświadamianie częstej 
zmianie ubrań, potrzebie dbania o włosy, paznokcie oraz higienę ciała. 
Miały one na celu przywrócenie motywacji, przypominanie i pomaganie 
w kontekście szeregu schorzeń powodujących uwstecznianie się osób 
starszych, a więc i zaniedbywanie troski o własną osobę, 

§ wzmacniania sprawności umysłowej poprzez ćwiczenia na ‘neuroformie’ 
oraz poprzez różne formy gier i zabaw, jak np. krzyżówki, kalambury, 
zagadki, łamigłówki i innych, wspomagających pamięć młodzieńczą, 
polegającą na rozmowach o przeszłości, 

§ żywienia dojelitowego przez PEG (przezskórna endoskopowa 
gastronomia). 

Aktywność i zdrowie psycho-fizyczne mieszkańców wzmacniano poprzez 
realizację szeregu działań integracyjnych. Realizowano treningi kulinarne, 
polegające na przygotowywaniu przez mieszkańców potraw, które gościły 
w przeszłości na stołach ich rodzinnych domów, zdrowych deserów, ciast 
i ciasteczek. Mieszkańcy uczestniczyli w powstaniu ogródka warzywnego 
i zaangażowani byli w jego pielęgnację i zbiór plonów. Zorganizowano zajęcia 
z muzykoterapii i biblioterapii. Pielęgnowano jubileusze mieszkańców, które 
podczas pandemii odbywały się we własnym gronie na terenie placówki 
(wewnątrz lub – w razie pogody – na tarasie), z udziałem personelu. 
Zazwyczaj podawano słodki poczęstunek i kawę oraz odbywały się wspólne 
śpiewy i rozmowy, jubilat zawsze miał możliwość korzystania ze środków 
komunikacji internetowej. Priorytetem było stworzenie mieszkańcom 
warunków możliwie najlepiej odzwierciedlających atmosferę serdeczności, 
właściwą dla własnego domu. 
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Bezpieczeństwo 
zdrowotne 
mieszkańców DPS 
„ANNA” 
w kontekście 
zagrożenia 
epidemicznego. 

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożenia wynikającego z opieki nad 
chorymi na COVID-19, udało się zatrudnić dodatkowe opiekunki 
wspomagające placówkę w tym trudnym czasie. Zmieniono harmonogram 
pracy opiekunek, kierując na dyżur nocny dwie opiekunki. Rozwiązanie to 
zapewniło lepszą opiekę, a zwłaszcza poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 
Na terenie placówki stworzono izolatki dla mieszkańców poddanych 
kwarantannie. W okresie największej zachorowalności wdrożono pracę ciągłą 
w systemie ‘dzień-noc’ przez 7 dni, w podziale na dwa zespoły. Rozwiązania 
te skutkowały pełnym zabezpieczeniem epidemicznym mieszkańców, 
z których żaden nie zmarł z powodu COVID-19.  
Istotnym elementem w dobie pandemii było i jest dbanie o stan zdrowia 
psychicznego mieszkańców, które zapewniano poprzez teleporady 
i pogadanki nt. panującej sytuacji. W razie potrzeby zapewniano porady 
psychologa. Co szczególnie istotne, mieszkańcom zapewniono możliwość 
kontaktowania się z rodziną i ze znajomymi za pośrednictwem zdalnych, 
audiowizualnych form przekazu. Rozmowy odbywały się przy użyciu telefonu 
komórkowego z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. 
Ponadto zorganizowano szkolenie w zakresie przestrzegania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem zachorowania na COVID-19. 
Pracownicy Pierwszego Kontaktu podejmowali rozmowy dotyczące izolacji 
podczas zebrań z mieszkańcami, które odbywały się po każdych zmianach 
wprowadzonych przez rząd w zakresie reżimu sanitarnego. 

Realizacja projektów 
i otrzymane wsparcie 

Przy wsparciu merytorycznym pracowników Wydziału Rozwoju, Współpracy 
i Spraw Społecznych, dzięki którym udało się pozyskać środki na realizacje 
przez DPS „ANNA” projektu pod nazwą „Usługi zdrowotne dla osób starszych 
w Powiecie Krapkowickim” kontynuowano zaplanowane na 2020 r. działania 
z modyfikacjami wynikającymi z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. 
Przez pierwszy kwartał 2020 roku projekt był realizowany jak w latach 
ubiegłych tj. zgodnie z założeniami, które przewidywały udział w projekcie 
mieszkańców powiatu niezamieszkujących na stałe DPS. W czasie pandemii 
w ramach zadania nr 1 – Mobilne usługi rehabilitacyjne – w trosce 
o bezpieczeństwo uczestników, a przede wszystkim mieszkańców DPS, 
zawieszono wyjazdy bezpośrednio do domów osób rehabilitowanych, 
ponadto osoby z zewnątrz nie mogły być rehabilitowane w siedzibie DPS 
„ANNA”. Usługą nadal objęci byli zrekrutowani do projektu mieszkańcy DPS-
u. Od kwietnia 2020 roku fizjoterapeuci pracowali w składzie dwuosobowym, 
co z uwagi na sytuację pandemiczną było wystarczające. Sala doświadczenia 
świata przewidziana również w realizacji projektu była wykorzystywana przez 
zewnętrznych i wewnętrznych uczestników projektu. Z tej sali w pierwszym 
kwartale korzystali wszyscy zrekrutowani wcześniej uczestnicy, natomiast 
w kolejnych miesiącach przez wzgląd na panującą pandemię korzystali 
jedynie mieszkańcy Domu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 
31 października 2020 r. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa opolskiego na lata 2014-2020. 
Ponadto Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach otrzymał pomoc 
w ramach projektu „Wspieramy DPS” realizowanego przez Powiat 
Krapkowicki przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.8 
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Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Grant 
otrzymany przez powiat na wsparcie osób znajdujących się w stanie 
zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii 
COVID-19. 
Przedsiębiorcy, w tym m.in. firma Good Mills Polska Sp. z o.o. z Stradunii 
przekazała na rzecz DPS mąkę pszenną, Südzucker Polska S.A. Zakład 
produkcyjny „Cukrownia Cerekiew” przekazała cukier, Metsa Tissue 
Krapkowice przekazała papier higieniczny oraz osoby prywatne, które 
zastrzegły sobie anonimowość przekazały pralkę i telewizor. 
Ponadto pracownicy Wydziału Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych 
złożyli wniosek o wsparcie DPS do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, dzięki któremu udało się zakupić rękawiczki nitrylowe, 
płyn do dezynfekcji, koncentratory tlenu oraz pulsoksymetry. Zakupione 
rzeczy zostały przekazane do DPS „ANNA”, które wykorzystano do codziennej 
pracy stwarzając komfort i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców DPS.  
Placówka otrzymała również z Urzędu Wojewódzkiego rękawiczki nitrylowe, 
maseczki, fartuchy chirurgiczne, przyłbice, kombinezony jednorazowe, płyn 
do dezynfekcji i płyn do dezynfekcji powierzchni (5l). 

Remonty i inwestycje W 2020 r. w DPS „ANNA” wykonano remont budynku „BIS”. Wykonano 
remont dachu, polegający na rozbiórce starego pokrycia dachowego wraz z 
elementami więźb dachowych i rynnami oraz pokryciu dachu nową 
blachodachówką, nowym orynnowaniu dachu i montażu rur spustowych. Z 
użyciem otrzymanej w darowiźnie farby odmalowano wszystkie 
pomieszczenia w budynku. 
Na początku 2020 r. zrealizowano II etap robót związanych z remontem 
dwóch sanitariatów znajdujących się na parterze budynku głównego. W 
budynku tym wykonano ponadto prace remontowo-budowlane związane z 
wymianą drzwi. 

Stowarzyszenie 
przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej 
„ANNA” 
w Krapkowicach 
i inna współpraca. 

Wsparciem w codziennym funkcjonowaniu placówki jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, założone w 
2014 roku, zrzeszające zarówno pracowników, mieszkańców jak i osoby 
spoza Domu. Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez m.in. 
pozyskiwanie środków finansowych, jak i rzeczowych za pośrednictwem 
których wspiera działalność DPS-u. 
W 2020 r. Stowarzyszenie, dzięki pomocy pracowników Wydziału Rozwoju, 
Współpracy i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
zrealizowało różne projekty za pośrednictwem których otrzymało wsparcie 
finansowe oraz środki rzeczowe. 
Pozyskane środki finansowe i materialne pochodziły od Fundacji Górażdże, 
Zakładów Wapienniczych Lhoist, Chespa Sp. z o.o., Grupy Azoty Z.A.K.S.A, 
BHP Sprinters, SKN Krapkowice, BS Krapkowice oraz instytucji 
samorządowych. Dzięki obszernej współpracy otrzymano m.in. rękawiczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki jednorazowe. Zakupiono 
koncentrator tlenu, inhalator, ciśnieniomierz mechaniczny, ssak elektryczny, 
pulsoksymetr. Sfinansowano remont kuchni oraz zakupiono nowe sprzęty, 
m.in. kuchenkę sześciopalnikową, patelnię elektryczną, stoły kuchenne 
i drobne wyposażenie kuchni, a także gry planszowe i inne materiały 
wykorzystywane w integracji mieszkańców. 
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DPS „ANNA” w Krapkowicach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, 
Wydziałami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Krapkowickim 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Urzędem Wojewódzkim 
i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krapkowicach. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

W związku z pandemią, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. praca DPS 
została całkowicie przeorganizowana i dostosowana do panujących 
obostrzeń. Wprowadzono procedury, które pozwoliły na bezpieczne 
funkcjonowanie placówki. Bywały momenty, w których wiele spraw było 
nagłych i wymagało ciągłego i bezpośredniego zaangażowania pracowników 
tj. wprowadzenie zakazu odwiedzin i konieczność przeprowadzania rozmów 
z mieszkańcami DPS w celu wykluczenia niepokoju i obaw, zastąpienia 
bliskich. Mimo wielu niespodziewanych zaostrzeń i ograniczeń 
spowodowanych pandemią udało się wykonać zaplanowane remonty 
i inwestycje, które przyczyniły się do lepszych warunków bytowych dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 
Dzięki pracy, poświęceniu i doskonałej opiece pracowników DPS, w 2020 r. 
żaden z mieszkańców nie zmarł na COVID-19. Ta sytuacja dobitnie 
odzwierciedliła najlepiej pojętą misję, jaką kierują się pracownicy DPS i może 
być poczytywana za sukces, zważywszy na sytuację innych ośrodków w kraju, 
dotkniętych skutkami pandemii. 

 

 

Tabela 30. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej i prorodzinnej, wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. 

Nazwa zadania Polityka społeczna i prorodzinna, wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodzin 
zastępczych w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 
w rozwiązywaniu 
problemów w 2020 r. 

W 2020 t. rodzinna pieczą zastępczą objętych było 161 dzieci umieszczonych 
w 82 rodzinach zastępczych i 6 rodzinnych domach dziecka zamieszkałych na 
terenie Powiatu Krapkowickiego. Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka na każde umieszczone dziecko przyznawane jest 
świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Ponadto przyznawane są 
świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny dziecka, 
z wypoczynkiem czy zdarzeniem losowym. Rodziny zastępcze zawodowe oraz 
rodzinne domy dziecka otrzymują dodatkowo miesięczne wynagrodzenie, 
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz świadczenie na 
remont budynku. Ponadto rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne 
domy dziecka a także umieszczane u nich dzieci mogą liczyć na bezpłatną 
pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie ze strony koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pracy z rodziną.  
W ramach wspierania rodzin zastępczych w 2020 r. realizowano dwa 
projekty oraz wzięto uczestnictwo w dwóch konkursach: 
1. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – 
II edycja”, współfinasowany z EFS: 
§ zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym 

poprzez prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla 
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osób wymagających wsparcia m.in. dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej i wychowanków pełnoletnich opuszczających pieczę 
zastępczą w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz 
w miejscach zamieszkania tych osób, 

§ tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez utworzenie 
rodzinnego domu dziecka, który jest prowadzony w ramach 
projektu, wyremontowanym i wyposażonym w niezbędny sprzęt 
i meble, lokalizacja w miejscowości Gogolin. Ponadto wypłacano 
wynagrodzenia prowadzącym rodzinny dom dziecka. Kwota: 
648 000,00 zł w tym dofinansowanie 510 000,00 zł, 

§ Integracja rodzin zastępczych z ich środowiskiem lokalnym poprzez 
organizację w lutym 2020 roku, 7- dniowych warsztatów 
narciarskich dla dzieci i osób pełnoletnich przebywających w pieczy 
zastępczej w wieku od 7 do 25 r.ż. do Ochotnicy Górnej, łączny 
koszt warsztatów wyniósł 44 950,00 zł w tym dofinansowanie 44 
950,00 zł. 

2. Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19 współfinansowany z EFS oraz Budżetu 
Państwa. Zakupiono 94 laptopy z oprogramowaniem i pakietem Office 
oraz 94 myszek dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do zdalnej 
nauki, zakup środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów 
do dezynfekcji dla rodzin zastępczych. Okres realizacji od lipiec 2020 do 
listopad 2020 r. Kwota: 304 206,00 zł w tym dofinansowanie 
304 206,00 zł. 

3. Zdobycie I miejsca w konkursie Opolskie Fundusze Mają Moc – 
„Pokaż swój projekt” oraz nagrody głównej w postaci profesjonalnego 
spotu promującego projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”. 

Organizowanie 
mieszkań 
chronionych dla 
pełnoletnich 
wychowanków 
opuszczających 
pieczę zastępczą oraz 
zapewnienie 
odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych 
usamodzielniającym 
się wychowankom 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą przysługuje 
pomoc pieniężna na kontynuację nauki, pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie. W 2020 roku udzielono 
pomocy na: 
§ kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków, w tym dla 8 wychowanków 

z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla 17 wychowanków 
z rodzin zastępczych, łącznie 92 491 zł, 

§ zagospodarowanie dla 3 wychowanków, w tym dla 2 z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz dla 1 wychowanka z rodzin 
zastępczych, łącznie 4 917 zł, 

§ usamodzielnienie dla 8 wychowanków, w tym dla 1 wychowanka 
z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dla 7 wychowanków 
z rodzin zastępczych, łącznie 45 161 zł.  

Ponadto osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą mogą liczyć na 
pomoc w zabezpieczeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. 
Na terenie Powiatu Krapkowickiego funkcjonują 3 mieszkania chronione 
przeznaczone łącznie dla 7 wychowanków. Mieszkania są kompletnie 
umeblowane i wyposażone. W listopadzie 2020 roku, w ramach projektu 
współfinasowanego z EFS, pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
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zastępczej – III edycja” zostało zakupione kolejne mieszkanie 
z przeznaczeniem dla 2 usamodzielniających się wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą. W  2021 r. przeprowadzony zostanie 
niezbędny remont mieszkania i zakupione niezbędne wyposażenie: sprzęt 
oraz meble. Ponoszone są opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. 
W mieszkaniu zostaną umieszczone docelowo 2 osoby usamodzielniające się. 
Okres realizacji zadania sierpień 2020 r. – kwiecień 2023 r. Całkowy koszt 
zadania 298 735,00 zł w tym dofinansowanie 282 304,00 zł. 
Ponadto wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą mogą liczyć na 
bezpłatna pomoc psychologiczną, prawną oraz wsparcie ze strony 
pracownika socjalnego. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

W 2020 r. kontynuowano działania związane ze wsparciem rodziny. 
W szczególności wspierano system rodzinnej pieczy zastępczej, jako 
rozwiązania korzystniejszego aniżeli piecza instytucjonalna, w tym 
w dziedzinie tworzenia rodzinnego domu dziecka, integracji i wsparcia 
w okresie pandemii. Świadczono również pomoc osobom usamodzielnia-
jącym się, opuszczającym pieczę zastępczą. 
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

 

Tabela 31. Realizacja zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 
w Krapkowicach 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje 
zadania z zakresu administracji rządowej i jest jednostką o uprawnieniach 
organu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych 
poprzez: 

1. Orzekanie o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16-tego 
roku życia. Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do 
pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica 
(opiekuna) dziecka. 

2. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, 
znaczny) dla osób powyżej 16 rok życia. Orzeczenie takie jest potrzebne 
m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania 
dofinansowania do sprzętu specjalistycznego (w tym: wózków 
inwalidzkich, okularów, aparatów słuchowych, pampersów), do 
likwidacji barier architektonicznych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego 
oraz karty parkingowej. 

3. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które 
ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenia ZUS, KRUS, MON, 
MSWiA. Podstawą takiego rozstrzygnięcia przy orzeczeniach KRUS, 
MON i MSWiA jest wyłącznie ważne orzeczenie wydane przed 1 stycznia 
1998 r. 
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4. Wystawianie zaświadczeń lekarskich dla specjalnego zasiłku rodzinnego 
lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych, 
zaświadczeń lekarskich dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych 
oraz odpowiedzi na wniosek o badanie lekarskie. Zaświadczenia 
wydawane są na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
i na ich podstawie przyznawane są przez właściwe organy państw 
członkowskich Unii Europejskiej świadczenia rodzinne na 
niepełnosprawne dziecko. 

5. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

6. Wydawanie karty parkingowej osobom upoważnionym do jej 
otrzymania, na podstawie otrzymanego orzeczenia, w którym w punkcie 
9 jest zapisane wskazanie spełniania przez osobę niepełnosprawną 
przesłanek określonych w art.8 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - spełnia, może wystąpić o wydanie 
karty parkingowej. 

W skład Zespołu wchodzi: przewodniczący, sekretarz, 11 lekarzy, jako 
przewodniczących składów orzekających, ponadto 16 członków składów 
orzekającego. Obsługę administracyjną Zespołu sprawują 3 osoby. 
W 2020 roku Powiatowy zespół wydał: 

• 840 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym o stopniu znacznym: 
364, umiarkowanym: 385, lekkim: 91), o niezaliczeniu do stopnia 
niepełnosprawności: 1, o odmowie stopnia niepełnosprawności: 13, 
w sumie 854 orzeczenia wydane osobom po 16 roku życia, 

• 98 orzeczeń (w tym 96 orzeczeń o niepełnosprawności, o odmowie 
ustalenia niepełnosprawności: 0, o niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych 2), 

• 328 legitymacji osób niepełnosprawnych, 

• 354 kart parkingowych. 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą liczyć na bezpłatną pomoc 
psychologiczną, prawną oraz wsparcie ze strony pracownika socjalnego. 
Ponadto osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej i doświadczające 
przemocy mogą liczyć na bezpieczne schronienie w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej (OIK), funkcjonującego na terenie powiatu krapkowickiego od 
1 stycznia 2004 r. Ośrodek o łącznej powierzchni 21 m2 składa się z pokoju 
mieszkalnego, kuchni oraz łazienki. Jest kompletnie umeblowany 
i wyposażony w sprzęt art. gospodarstwa domowego. Przeznaczony jest dla 
ofiar przemocy rodzinnej i molestowanych seksualnie. Ma na celu czasową 
izolację członków rodzin od sprawcy przemocy oraz zapewnienie swoim 
klientom wsparcia socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego. 
W 2020 roku schronienie w OIK znalazły 4 osoby, w tym jedno dziecko, 
będące ofiarami przemocy. W 2020 roku osobom znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej udzielono następującego wsparcia: 
§ pomoc psychologiczna – z pomocy psychologa skorzystało 26 osób,  
§ pomoc prawna – z pomocy skorzystało 32 osoby, 
§ pomoc ze strony pracownika socjalnego udzielana jest na bieżąco, 

w zależności od potrzeb. 
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Inne działania 
w ramach 
Powiatowego 
programu działań na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 

Zasadniczym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. Powiat realizuje program od 2012 r. 
Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w Powiatowej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz w Powiatowym 
programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
W 2020 roku w ramach I Modułu programu (likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową) udzielono dofinansowania 14 osobom 
niepełnosprawnym, z których:  
§ dwie osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
§ jedna osoba otrzymała dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kat. B, 
§ cztery osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu 

elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, 
§ jedna osoba otrzymała dofinansowanie do zakupu protezy kończyny 

dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. 
protezy na III poziomie jakości, 

§ trzy osoby otrzymały dofinansowanie na utrzymanie sprawności 
technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, 

§ trzy osoby otrzymały dofinasowanie na zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej (dziecka) w żłobku lub przedszkolu jako pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej rodzica lub opiekuna.  

Ponadto w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym) udzielono dofinansowania 11 studentom. Taka forma 
dofinansowania adresowana była do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, 
w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód 
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Środki finansowe na 
realizację programu pochodziły z PFRON. W 2020 r. wydatkowano 81 151,00 
zł, 100% środków z PFRON. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
W 2020 roku Powiat Krapkowicki przystąpił do realizacji Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program adresowany był do pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do 
wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
W ramach programu objętych wsparciem zostało 15 osób 
niepełnosprawnych (w tym 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności oraz 5 osób posiadających orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). W 2020 r. wydatkowano 
96 777,60 zł; dofinansowanie 100%. 
Inne działania 
Powiat Krapkowicki zabezpieczył opiekę medyczną i obsługę sędziowską 
podczas Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, który 
odbył się 23.09.2020 r. na boisku Orlik w Gogolinie. 
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Zadania z zakresu 
rehabilitacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 r. przeznaczono 
1 104 946,00 zł. Środki zostały wykorzystane w całości na następujące 
działania: 
1. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 56 175,00 zł. 
Od stycznia do końca grudnia 2020 r. wpłynęło 61 wniosków od osób 
niepełnosprawnych, w 32 przypadkach ubiegano się również 
o dofinansowanie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. W okresie 
sprawozdawczym dofinansowania udzielono dla 35 dorosłych osób 
niepełnosprawnych, na ogólną kwotę 48.676,00 zł, w tym 11.669,00 zł 
dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz przyznano 
dofinansowanie dla 4 dzieci niepełnosprawnych na ogólną kwotę 
7.499,00 zł, w tym 2.517,00 zł stanowiło dofinansowanie dla opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych. 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych – 80 000,00 zł, w tym: 
§ na likwidację barier architektonicznych – 72 000,00 zł, 

na 28 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków, 
§ na likwidację barier w komunikowaniu się – 1 500,00 zł, 

na 2 złożone wnioski pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek; 
§ na likwidację barier technicznych – 6 500,00 zł,  

na 8 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków. 
Powodem negatywnego rozpatrzenia wniosków była niewystarczająca 
ilość środków finansowych PFRON. 

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych – 3 000,00 zł. 
W ramach tego zadania wpłynęły 3 wnioski, podpisano trzy umowy, 
jednak z uwagi na występujące na terenie Polski ograniczenia wynikające 
z pandemii dwie organizacje zrezygnowały z tej formy wsparcia. 
Z dofinansowania do imprezy kulturalno-integracyjnej pn. „Światowy 
Dzień Seniora i Inwalidy” skorzystał jedynie Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów z oddziałem w Krapkowicach na kwotę 3 000,00 zł. 

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 350 889,00 zł. 
Z 357 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 303 wnioski. 
Dofinansowanie dot. przede wszystkim łóżek rehabilitacyjnych, aparatów 
słuchowych, pieluchomajtek, wózków inwalidzkich, protez, balkoników 
oraz pionizatorów. 

5. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – 
614 880,00 zł ze środków PFRON oraz 68 320,00 ze środków własnych 
Powiatu. Ponadto na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) 
w 2020 r. Gmina Krapkowice przekazała 216 669,00 zł. WTZ prowadzi 
rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu krapkowickiego. 
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6. Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” – Moduł III – 374 500,00 zł. 
Z otrzymanej kwoty 412 500,00 zł na realizację ww. programu 
wydatkowano 374 500,00 zł. W ramach tego programu udzielono 
wsparcia dla 167 osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku 
żywiołów lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, 
które spełniły warunki programu. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Realizowano szereg działań ukierunkowanych na ograniczanie i niwelację 
barier dla osób niepełnosprawnych, wspieranie aktywności i niwelowanie 
zjawiska wykluczenia społecznego. Nieprzerwanie, mimo pandemii, 
funkcjonował Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.  
Te i wiele innych działań dobrze odbierane są przez osoby niepełnosprawne 
ale również przez społeczeństwo.  
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

 

Tabela 32. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Informacje 
szczegółowe 

Zadanie Powiatu Krapkowickiego w zakresie promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych było realizowane w ramach Strategii 
Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020. 

Identyfikacja potrzeb 
na lokalnym rynku 
pracy 
(Cel strategiczny 
II.1.1.1) 

W 2020 r., na podstawie danych z 2019 r., został opracowany monitoring 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring, w formie raportu, 
został udostępniony na stronie internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach. Ponadto w 2020 r. urząd opracował barometr zawodów 
deficytowych, nadwyżkowych i zawodów w równowadze na terenie powiatu 
krapkowickiego.   
W styczniu 2020 r. specjalista do spraw rozwoju zawodowego na podstawie 
przyjętych ofert pracy, zgłoszeń pracodawców, efektywności 
organizowanych szkoleń, informacji o zawodach deficytowych na terenie 
powiatu określił potrzeby szkoleniowe.  Z uzyskanych informacji powstał plan 
szkoleń na 2020 r. Osoby bezrobotne mogły wnioskować o skierowanie na 
wskazane przez siebie szkolenie na podstawie oświadczenia pracodawcy 
o zatrudnieniu po zakończonym kursie. 
Powiatowy Urząd Pracy w 2020 r. monitorował sytuację na lokalnym rynku 
pracy poprzez utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i monitorowanie 
zwolnień grupowych. W 2020 r., 1 pracodawca z terenu powiatu 
krapkowickiego powiadomił o konieczności dokonania zwolnień grupowych. 
Planowana liczba osób objętych zwolnieniami wynosiła 17 osób. 
Po otrzymaniu informacji, urząd skontaktował się z pracodawcą 
i poinformował o możliwościach wsparcia osób objętych zwolnieniem 
w zakresie aktywizacji i pomocy w powrocie na rynek pracy.  
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Wzrost ilości i jakości 
pozyskiwanych 
miejsc pracy 
(Cel strategiczny 
II.1.1.2) 

Urząd Pracy utrzymuje kontakty z pracodawcami, prowadzi kwartalne plany 
kontaktów w celu nawiązania lub utrzymania dotychczasowej współpracy. 
Osoby bezrobotne mają dostęp do aktualnej informacji o potrzebach 
lokalnych pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników. 
Pracodawcy mogą bezpłatnie zgłaszać oferty pracy do tutejszego urzędu. 
Zakres i forma ich realizacji jest ustalana z pracodawcą indywidualne, 
uwzględniając jego potrzeby i możliwości ich zaspokojenia. W 2020 roku 
pracodawcy zgłosili do urzędu pracy 1605 wolnych miejsc pracy. 
Zgłaszane przez pracodawców oferty pracy były udostępniane w formie 
papierowych wydruków w siedzibie PUP oraz na tablicy ogłoszeń. Ukazywały 
się na stronie internetowej urzędu w zakładce z ofertami pracy oraz 
w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Ponadto zgłoszone oferty były publikowane 
także w lokalnej prasie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
zorganizowano tylko 2 giełdy pracy na zgłoszone stanowiska. 
Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi agencjami 
zatrudnienia w zakresie udostępniania i rozpowszechniania oferowanych 
przez nich miejsc pracy, będących uzupełnieniem ofert pracy pozyskanych na 
lokalnym rynku.  
W ramach realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, 
pracodawcy i agencje pracy, rejestrują w urzędzie pracy oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę 
sezonową.  
W 2020 r. zarejestrowano 1203 oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi oraz wydano 64 zezwolenia na pracę sezonową. 
Ponadto urząd pracy wydał 475 informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach utrzymuje kontakty z innymi 
urzędami. Na życzenie pracodawców przekazuje do upowszechnienia oferty 
pracy oraz gromadzi informacje z innych urzędów o możliwościach podjęcia 
pracy przez osoby poszukujące zatrudnienia oraz o szkoleniach 
realizowanych poza obszarem swojego działania. 

Pozyskanie i celowe 
wydatkowanie 
funduszy na 
aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych  
(Cel strategiczny 
II.1.1.3) 

W 2020 r. zgłoszono 1 605 wolnych miejsc pracy.  z czego 260 stanowiły 
oferty subsydiowane.  Pozyskując ofertę pracy doradca klienta przeprowadza 
analizę wymagań w niej zawartych oraz kwalifikacji i kompetencji osób 
zarejestrowanych w urzędzie, odpowiadających wymogom pracodawcy.  
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, pośrednicy pracy realizowali 
oferty pracy poprzez kierowanie kandydatów na indywidualne rozmowy 
kwalifikacyjne bezpośrednio do pracodawcy. Mimo wielu ograniczeń 
wynikających z epidemii COVID-19, w 2020 r. z powodu podjęcia pracy 
z ewidencji wyłączono 1 316 osób. 
Osoby poszukujące pracę już podczas rejestracji w urzędzie są informowane 
o prawach i obowiązkach wynikających z nabycia statusu osoby bezrobotnej. 
W trakcie kontaktów z doradcą klienta są na bieżąco informowane 
o aktualnych ofertach pracy oraz o innych formach aktywizacji. Wszystkie 
informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu.  
Osoby bezrobotne otrzymują również kompleksowe wsparcie w ramach 
poradnictwa zawodowego. Każda osoba może skorzystać z indywidualnej 
porady zawodowej w zakresie wyboru nowego zawodu, kierunku szkolenia, 
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informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także o możliwości uzyskania 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
W celu aktywizacji jak największej grupy osób bezrobotnych, urząd pracy 
pozyskiwał środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych.  
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach aktywizował osoby 
bezrobotne w ramach posiadanych środków: 
 
§ Funduszu Pracy – 843.991,90 zł; 
§ PO WER – aktywizacja osób młodych do 30 roku życia – 1.184.046,69 zł; 
§ RPO – aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w szczególnej sytuacji – 

813.616,76 zł; 
§ Rezerwa Ministra – 216.000,00 zł. 
W ramach pozyskanych środków, urząd realizował aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych poprzez organizację staży zawodowych, szkoleń, prac 
społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów na 
zasiedlenie, bonów zatrudnieniowych, refundację wynagrodzeń osób 
powyżej 50 roku życia, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
i dofinansowania tworzonych miejsc pracy. Ogółem aktywizacją zostały 
objęte 283 osoby.  
Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, istotne miejsce zajmowało wspieranie 
przedsiębiorczości. W 2020 r. urząd pracy przyznał 43 osobom bezrobotnym 
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz skierował 43 osoby na 
utworzone w ramach refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia 
stanowiska pracy.  
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach posiadał środki na 
dofinansowanie utworzenia spółdzielni socjalnej, jednakże w tym okresie nie 
złożono wniosku na taką formę aktywizacji.  
Oprócz finansowania form aktywizacji, Urząd Pracy wypłacał osobom 
bezrobotnym zasiłki oraz dodatki aktywizacyjne.  
W 2020 r. 99 osób skorzystało z dodatków aktywizacyjnych na łączną kwotę 
86.992,70 zł. Natomiast zasiłki dla bezrobotnych wypłacono na łączną kwotę 
3.375.800,48 zł, w tym:  
§ zasiłek 80% - 535.675,60 zł, 
§ zasiłek 100% - 945.596,86 zł, 
§ zasiłek 120% - 948.931,16 zł. 

Upowszechnienie 
informacji 
o instrumentach 
i usługach rynku 
pracy oraz ofertach 
pracy EURES  
(Cel strategiczny 
II.1.1.4) 
 

W siedzibie urzędu dostępne są ulotki dotyczące sieci EURES. Doradcy klienta 
informują osoby zainteresowane o możliwości podjęcia zatrudnienia na 
terenie Unii Europejskiej. 
Doradcy klienta na bieżąco aktualizują informacje o ofertach EURES zarówno 
w wersji papierowej, poprzez udostępnienie wydruków zawierających opisy 
ofert na tablicy ogłoszeń oraz w wersji elektronicznej, zamieszczając oferty 
na stronie internetowej urzędu. 
Na terenie urzędu dostępne są broszury opisujące warunki pracy i życia 
w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza tym osoby 
zainteresowane mogą uzyskać informacje u doradców klienta, którzy 
wskazują na źródła pozyskiwania interesujących ich zagadnień.  
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Pracodawca składając krajową ofertę pracy ma możliwość wnioskować 
o rozpowszechnienie jej we wskazanym kraju EOG. Pracownik w formie 
elektronicznej udostępnia tą ofertę osobom zainteresowanym. 

Realizowanie 
współpracy 
z instytucjami 
działającymi na rynku 
pracy 
(Cel strategiczny 
II.1.1.5) 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracuje z Powiatową 
Radą Rynku Pracy, która opiniuje celowość realizacji poszczególnych zadań 
w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu oraz 
wydatkowania środków.  
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w 2020 roku współpracował 
z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu w zakresie wymiany 
informacji, możliwości kierowania osób bezrobotnych do kontraktów 
socjalnych oraz wspólnej realizacji prac społecznie użytecznych, będących 
formą wsparcia oraz wdrożenia do aktywności zawodowej osób 
korzystających ze wsparcia tych instytucji.  
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach współpracował 
z organizacjami i instytucjami realizującymi projekty przeznaczone dla osób 
bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych. Jednak ze względu na 
ograniczone kontakty bezpośrednie, wymiana wszelkich informacji odbywała 
się przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu 
społecznościowego. Z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej 
urząd rozpowszechniał informacje o ofertach innych podmiotów. Oferty 
dotyczyły przede wszystkim możliwości aktywizacji zawodowej w formie 
szkoleń, staży oraz dotacji na samozatrudnienie.  
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach utrzymywał kontakty, głównie 
w formie telefonicznej lub elektronicznej, z pracodawcami poprzez 
pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie informacji o usługach dla pracodawców, 
na bieżąco reagował na potrzeby przez nich zgłaszane.  
Formą współpracy, z której chętnie korzystali pracodawcy, był również 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to instrument umożliwiający 
pracodawcom inwestowanie w kwalifikacje swoich pracowników, co 
w efekcie korzystnie wpływa na rozwój firmy. W 2020 r. Urząd Pracy pozyskał 
na ten cel 478.000,00 zł. Z dofinansowania kształcenia skorzystało 322 osób.  
W związku z sytuacja epidemiczną w kraju spowodowaną koronawirusem, 
urząd pracy otrzymał do realizacji nowe zadania wynikające z Tarczy 
Antykryzysowej.  Ich celem było utrzymanie miejsc pracy, a także 
funkcjonowanie lokalnych firm.  
Urząd pracy na bieżąco udzielał pracodawcom informacji o pomocy, którą 
mogą otrzymać i wypłacał środki finansowe w formie: 
§ niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych – wypłacono 2054 pożyczki na łączną kwotę 
10.156.525,27 zł, 

§ dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorców samozatrudnionych – wypłacono dofinansowanie 
357 przedsiębiorcom na łączną kwotę 1.773,980,00 zł, 

§ dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych oraz kościelnym osobom prawnym – wypłacono 
dofinansowanie 238 podmiotom na łączną kwotę 6.038.103,00 zł, 
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§ dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych 
branż – wypłacono 40 dotacji na łączną kwotę 200.000,00 zł. 

Na działania wynikające z Tarczy Antykryzysowej urząd pracy otrzymał 
w 2020 r. 21.220.674,80 zł. 
Przed ogłoszeniem epidemii urząd pracy chętnie współpracował 
z placówkami oświatowymi w zakresie wsparcia pedagogów w prowadzeniu 
doradztwa zawodowego dla uczniów. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Rok 2020 był szczególnym czasem w działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krapkowicach. Sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem miała 
wpływ na wszystkie zadania realizowane przez urząd.  
Pracodawcy zgłosili mniejszą liczbę ofert pracy niż w poprzednich latach. Było 
to skutkiem obaw o przyszłość firm i niepewnej sytuacji ekonomicznej. 
Ograniczone kontakty bezpośrednie, zarówno z osobami bezrobotnymi jak 
i pracodawcami, wydłużały terminy realizacji ofert. Urząd pozyskał również 
mniejszą liczbę wniosków o organizację różnych form aktywizacji zawodowej.   
Ograniczenie kontaktów bezpośrednich i konieczność pracy zdalnej 
zmniejszyły możliwości nawiązywania współpracy z nowymi podmiotami. 
Spotkania informacyjne mogły być realizowane wyłącznie w formie on-line 
i to także zmniejszało grono odbiorców.  
W 2020 r. działania urzędu pracy skupiały się głównie na realizacji zadań 
wynikających z kolejno publikowanych przepisów Tarczy Antykryzysowej. Były 
to zadania zupełnie nowe, dotychczas niefunkcjonujące na rynku pracy. 
Pracownicy urzędu pracy wykazali się pełnym profesjonalizmem 
w wykonywaniu tych zadań i starali się w jak najszybszym czasie wypłacać 
środki finansowe, na które czekali pracodawcy.  
Mimo wielu trudności wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
działania urzędu przynosiły efekty i osoby bezrobotne podejmowały 
zatrudnienie lub decydowały się na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. Pracodawcy stworzyli kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.  Rynek 
pracy na terenie powiatu krapkowickiego przetrwał trudny czas, ale cierpliwie 
oczekuje na stabilizację i nowy etap rozwoju.  
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 33. Ochrona praw konsumenta i nieodpłatna pomoc prawna 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta i nieodpłatna pomoc prawna 

Ochrona praw 
konsumenta 

Do zadania nie została opracowana polityka, strategia, czy program z uwagi 
na brak przepisów regulujących taką konieczność. Realizacja zadania ochrona 
praw konsumenta za rok 2020 została zawarta w „Sprawozdaniu 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2020 r.” przyjętym przez 
Starostę oraz Radę Powiatu Krapkowickiego. Zadania samorządu 
powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów wykonuje 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Najważniejsze zadania: 
1. Poradnictwo – zapewnienie konsumentom bezpośredniego 

poradnictwa w zakresie ochrony ich interesów. W trakcie 2020 r. 
udzielono 1 649 porad. 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów – 193 wystąpienia. 

3. Pomoc w sądowym dochodzeniu praw – możliwość wytaczania 
powództwa sądowego na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich 
zgodą do toczącego się postępowaniu o ochronę praw konsumentów 
–  6 spraw. 

4. Edukacja konsumencka – z uwagi na pandemię w roku 2020 niemożliwa 
była edukacja bezpośrednia konsumentów na organizowanych 
spotkaniach jednak Rzecznik prowadził działania edukacyjne poprzez 
media, jak również wziął udział w dwóch przedsięwzięciach: 
§ prelekcja i udział w Konferencji podsumowania akcji „Świadomy 

Bezpieczny Senior” 3.02.2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, 
§ udział w projekcie w charakterze eksperta – Internetowe Forum 

Seniora NTO, które odwiedziło ponad 800 osób. 
Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze 
doradczym dla indywidualnego konsumenta. Nie posiada uprawnień do 
wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien 
na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim 
bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych 
konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe. 
Rok 2020 był to rok nietypowy i trudny dla wszystkich, również dla 
konsumentów. Z dnia na dzień nie było możliwości realizacji zaplanowanych 
umów, wyjazdów, wesel, imprez okolicznościowych, co wiązało się ze 
sporami dot. wpłaconych zaliczek czy zadatków. Mimo trudnej sytuacji Biuro 
Rzecznika Konsumentów w Krapkowicach było w roku 2020 cały czas 
dostępne dla konsumentów i Rzecznik wraz z pracownikiem biura 
przyjmował konsumentów zarówno osobiście jak i telefonicznie (oprócz 
pierwszych tygodni pandemii podczas których był jedynie dostęp 
telefoniczny i mailowy). Preferowano kontakt mailowy i telefoniczny jednak 
każdy konsument w razie potrzeby mógł zgłosić się do Rzecznika osobiście 
i uzyskał poradę czy inną pomoc. Biuro Rzecznika zostało dostosowane do 
bezpiecznego przyjmowania konsumentów. 
Zadaniem najbardziej czasochłonnym jest poradnictwo konsumenckie. Część 
porad udzielanych jest telefonicznie, część drogą mailową, a część na miejscu 
w siedzibie Starostwa. W wielu przypadkach po udzieleniu stosownych 
informacji sprawy zostają wyjaśnione i zakończone pozytywnie na korzyść 
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konsumenta.  Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad i liczbę oficjalnie 
zarejestrowanych spraw można stwierdzić, iż po uzyskaniu informacji 
dotyczących praw konsumentów i możliwości ich realizacji, konsumenci 
w większości potrafią skutecznie egzekwować swoje prawa.  
W przypadku usług, najwięcej porad dotyczyło: 
§ usług telekomunikacyjnych – 207, 
§ turystyka i rekreacja – 132, 
§ usług z sektora energetycznego i wodnego – 123. 
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło:  
§ odzieży i obuwia – 189, 
§ urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 

komputerowego – 156, 
§ mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 82. 

Nieodpłatna pomoc 
prawna i edukacja 
prawna 

Zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowane są na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej.  Porady są 
świadczone przez wskazanych przez samorządy prawnicze radców prawnych 
i adwokatów oraz przez prawników wskazanych przez wyłonione w konkursie 
dwie organizacje pozarządowe. W powiecie funkcjonują trzy punkty 
poradnictwa, w tym: dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego 
w Krapkowicach i w Strzeleczkach z filią w Walcach oraz jeden punkt 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdzieszowicach. Z pomocy 
w punktach mogą korzystać osoby uprawnione, o których mowa w ustawie, 
w szczególności tych, których nie stać na skorzystanie z porady komercyjnej. 
Zakres świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego obejmuje:   
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 

o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. 

2. Wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. 
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym. 

4. Nieodpłatną mediację. 
5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

W 2020 r. z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
skorzystało 313 osób, w tym: 
§ w Krapkowicach: 233, 
§ w Strzeleczkach z filią w Walcach: 42, 
§ w Zdzieszowicach: 38. 
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Liczba porad według tematyki 

Tematyka porady  L. porad 
prawo cywilne  138 
prawo rodzinne  87 
prawo ubezpieczeń społecznych  
oraz prawo do opieki zdrowotnej  

36 

prawo pracy  24 

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa 
podatkowego  

16 

prawo karne  13 
inne  8 

prawo podatkowe   6 

sprawa z zakresu działalności gospodarczej  1 

Łącznie 329 
 

 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Podstawowym celem Rzecznika jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
powiatu na poradnictwo konsumenckie i podnoszenie świadomości 
konsumentów i przedsiębiorców. Mimo trudnego roku z powodu pandemii 
konsumenci mieli dostęp do Biura Rzecznika Konsumentów i uzyskali 
potrzebną pomoc. Znaczna część mieszkańców powiatu wie, że posiada 
swoje prawa jako konsumenci i wie do kogo się zwrócić w razie problemów.  
W zakresie poradnictwa prawnego zaobserwowano dwukrotne zmniejszenie 
liczby porad w stosunku do 2019 r., co miało związek z występującym 
w 2020 r. zagrożeniem epidemicznym i zawieszeniem z tego tytułu 
funkcjonowania punktów stacjonarnych. Zgodnie z zaleceniami Ministra 
Sprawiedliwości, porady były udzielane zdalnie, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość przez wszystkie wyłonione do świadczenia 
poradnictwa podmioty. Obszar realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 34. Administracja 

Nazwa zadania Administracja 

Akta „Otmętu” W dniu 13 października 2011 r. Starosta Krapkowicki powziął decyzję 
o przejęciu w depozyt Biura Rzeczy Znalezionych akt kadrowo – płacowych 
znajdujących się w byłych pomieszczeniach Śląskich Zakładów Przemysłu 
Skórzanego OTMĘT w Krapkowicach. 
W ramach współpracy Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-
Rentowych w Warszawie poinformował wszystkie Oddziały ZUS w kraju 
o dopuszczeniu jako środków dowodowych kopii dokumentów 
potwierdzających okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, bądź innej 
analogicznej dokumentacji. 
W 2020 roku wpłynęło 78 wniosków o wydanie dokumentów kadrowo-
płacowych, na podstawie których można ubiegać się o naliczenie bądź 
przeliczenie emerytur. Wnioski zostały złożone zarówno przez byłych 
pracowników Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego OTMĘT (66 
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wniosków) ale także przez inne organy takie jak Zakłady Ubezpieczeń 
Społecznych (10 wniosków) oraz Sądy Pracy (2 wnioski).  

Dokształcanie 
pracowników w 
formie studiów, 
szkolenia 

W 2020 r. zostało zawartych pięć umów z pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
z tego dwóch pracowników podjęło dwusemestralne studia podyplomowe, 
a trzech pracowników podjęło studia II stopnia – magisterskie. 
Dodatkowo kontynuowane były umowy na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, rozpoczęte w latach 2017-2018, tj.3 umowy na studia I stopnia 
– licencjat (w 2020 finansowany jeden semestr). 
W 2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, jednak z uwagi na 
trwającą pandemię odbywały się one przede wszystkim w formie zdalnej. 

Kadry i płace CUW W związku z podjętą Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia centrum 
usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego 
i zawartych na jej podstawie porozumień z 7 jednostkami organizacyjnymi 
Powiatu Krapkowickiego, Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmuje się obsługą kadrowo-
płacową pracowników tych jednostek. Na podstawie porozumień świadczona 
jest obsługa w niżej wymienionych jednostkach: 
1. Jednostki oświatowe: 

§ Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 
§ Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, 
§ Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, 
§ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, 
§ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach. 

2. Jednostki pomocy społecznej: 
§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,  
§ Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 

Kadry i płace, 
współpraca z 
Powiatowymi 
Urzędami Pracy, 
staże, praktyki 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było w Starostwie 149 
pracowników tj. 143,55 etatów. Na obsługę kadrową składają się również 
sprawy związane ze zgłaszaniem, zmianami oraz wyrejestrowywaniem 
pracowników i członków rodzin do ubezpieczeń społecznych, sporządzanie 
sprawozdań i przygotowywanie danych do sprawozdań np. SIO. 
Na stanowiskach pracy prowadzone są sprawy związane m. in. z realizacją 
zapisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 
Archiwum Zakładowym. W zakres zadań wchodzi ponadto współpraca 
z Powiatowymi Urzędami Pracy związana z zatrudnianiem w ramach tzw. 
robót publicznych, przygotowywanie wniosków oraz comiesięczna obsługa 
w zakresie rozliczania umów.  
Na przełomie 2019-2020 w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy programów, zatrudniono bądź kontynuowano w Starostwie 
zatrudnienie na czas określony: 1 pracownik z programu 50+, 6 pracowników 
w ramach prac interwencyjnych, 3 pracowników w ramach robót 
publicznych. 
W 2020 r. zorganizowano również 4 staże pracownicze ze skierowania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach a także 13 praktyk zawodowych 
dla uczniów szkół średnich oraz studentów. 
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Skargi, wnioski, 
zapytania 

W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wpłynęły dwie skargi: 
1. Skarga na orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Krapkowicach przekazana wg właściwości do 
rozpatrzenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności - skarga uznana za nieuzasadnioną, 

2. Skarga przekazana wg właściwości przez Radę Miejską w 
Zdzieszowicach, dotycząca unormowania wyjazdu z ul. Brzozowej na 
drogę powiatową ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach, na której brak 
jest oznakowania pionowego. Skarga na Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego. Po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji podjęto stosowną Uchwałę przez Radę Powiatu Krapkowickiego 
w dniu 28 stycznia 2021r. – skarga uznana za bezzasadną. 

W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wpłynęły 52 wnioski 
w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na wnioski udzielono 
odpowiedzi. 

Dotacje dla Policji W 2020 r. przekazano 25 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji 
w Krapkowicach z przeznaczeniem na: 
§ dodatkowe służby ponadnormatywne – 20 010 zł, 
§ nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji – 4 990 zł 

Poczta W 2020 r. nadano 14 345 przesyłek pocztowych, w tym: 
§ 13 445 listów poleconych krajowych, 
§ 777 listów zwykłych krajowych, 
§ 106 poleconych przesyłek zagranicznych, 
§ 5 przesyłek zagranicznych zwykłych, 
§ 12 paczek pocztowych.  
Koszt usług pocztowych wyniósł w 2020 r. 159 726,40 zł. 

Biuro rzeczy 
znalezionych 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach 
znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) prowadzenie postępowania 
w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania 
i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych 
do ich odbioru należy do zadań właściwego Starosty. 
W 2020 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto w depozyt 4 rzeczy, z których 
jedna została odebrana przez osobę uprawnioną.  Na podstawie decyzji 
administracyjnej odmówiono przyjęcia jednej rzeczy, której szacunkowa 
wartość nie przekracza 100 zł, zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy. 

Analiza 
Podsumowanie i 
wnioski 

Administracja w 2020 roku działała w szczególnie trudnych i krańcowych 
sytuacjach. Szczególnie istotnym była koordynacja prac zdalnych 
pracowników, odpowiednie przygotowanie przepisów i zarządzeń. Jednak 
pomimo utrudnień nie nastąpiły jakiekolwiek problemy, nie zamknięto ani na 
chwilę starostwa, nie zanotowano incydentów lub innych zdarzeń. 
Prawidłowo zarządzano całym zespołem pracowników. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 35. Usługi wspólne 

Nazwa zadania Usługi wspólne 

Informacje 
szczegółowe 

Samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) to jednostki organizacyjne 
powołane na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, która 
weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku. Celem działalności tych jednostek 
jest świadczenie jednolitych usług samorządowym jednostkom 
organizacyjnym objętym wspólną obsługą. Ustawa umożliwia realizowanie na 
rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania prawnego miało na celu zwiększenie elastyczności działań 
jednostek samorządowych, ujednolicenie realizowanych procesów, 
zwiększenie transparentności prowadzonych działań i w konsekwencji 
uzyskanie przez kadrę zarządzającą szybkiej i precyzyjnej informacji oraz 
możliwości sprawnej kontroli. Wskazane powyżej korzyści mogą w rezultacie 
doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług, które 
niekoniecznie muszą wiązać się ze zwiększeniem nakładów finansowych. 
Powiat krapkowicki nie powołał odrębnej jednostki organizacyjnej 
świadczącej jednolite usługi powiatowym jednostkom organizacyjnym, ale 
przejmując te czynności przez starostwo powiatowe, zostały one podzielone 
w ramach kompetencji istniejących wydziałów. I tak sprawy kadrowo 
płacowe realizowane są w Wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich, 
sprawy zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Mienia. Jedynie do 
spraw związanych z obsługą finansowo-księgową, obsługą rachunkową oraz 
nadzorem nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu 
krapkowickiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego oraz 
zawartymi Porozumieniami powołano Wydział Usług Wspólnych jako 
element struktury starostwa.  
Kluczowymi czynnikami determinującymi utworzenie CUW było: 
§ podniesienie poziomu sprawności zarządzania obsługiwanymi 

jednostkami, 
§ ujednolicenie polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, 
§ centralizacja podatku VAT, 
§ ujednolicenie procedur, 
§ kontrola zarządcza - obniżenie poziomu ryzyka realizowanych procesów. 
Obsługa wspólna jednostek jako idea nowego sposobu zarządzania w krótkiej 
perspektywie się sprawdziła. Usprawniono i poprawiono:   
§ wspólne zakupy towarów i usług, 
poprawiono wykorzystanie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego 
pracę zespołowa i konieczność współpracy różnych podmiotów, 
§ synchronizację pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków, 
§ możliwość skoncentrowania się na działalności merytorycznej, 
§ motywację obniżenia kosztów prowadzonej działalności, 
§ motywację zwiększenia efektywności i konkurencyjności. 
Całkowicie uporządkowano kwestie inwentaryzacyjne, scentralizowano 
zamówienia i to nie tylko w trybach ustawy o zamówieniach publicznych ale 
również zamówień drobnych. 
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Na szczegółowe analizy jest jeszcze za wcześnie ale doświadczenia 
z funkcjonowania CUW wskazują, że kierunek ten prawidłowy. Należy 
podkreślić, że organizacja CUW nie powinna być postrzegana wyłącznie przez 
pryzmat oszczędności ekonomicznych, lecz przede wszystkim jako szansa 
na zwiększenie efektywności funkcjonujących struktur oraz elastyczne 
dostosowanie ich do potrzeb i warunków danej jednostki samorządu 
terytorialnego.  
Usługi wspólne realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
jako jednostkę obsługującą względem powiatowych jednostek 
obsługiwanych. Realizacja zadań dotyczy wielu aspektów. Zadaniem Centrum 
Usług Wspólnych jest odciążenie dyrektorów jednostek w taki sposób, aby 
mogli skupić się na merytorycznym wykonywaniu zadań nałożonych na 
jednostki przez nich kierowane. Działania centrum dotyczą przede wszystkim 
zadań z zakresu: księgowości, finansów, rachunkowości, sprawozdawczości 
obsługi kadrowo- płacowej i wielu innych. Zakres przejętych do wykonania 
zadań określają każdorazowo porozumienia zawarte pomiędzy jednostką 
obsługującą, a jednostką obsługiwaną. 

Analiza 
Podsumowanie i 
wnioski 

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych pozwala na ujednolicenie 
stosowanych zasad we wszystkich jednostkach objętych wspólną obsługą. 
Najbardziej widoczne jest to poprzez określenie jednolitej polityki 
rachunkowości, jednolitego obiegu dokumentów, jednolitych zasad 
postępowania w wielu wykonywanych czynnościach. Pozwala również na 
grupowe rozpoznawanie rynku w celu dokonywania zakupu towarów i usług. 
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

 

Tabela 36. Realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Komisja 
Bezpieczeństwa 
i Porządku 

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:  
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 4 lutego 2020 r.  
Tematem posiedzenia była bieżąca sytuacja związana z koronawirusem SARS-
CoV 2019. Bieżącą sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV 2019 
omówili: Dr Kazimierz Łukawiecki wraz z kierownikiem Oddziału 
Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Krapkowicach, Dorotą Barełkowską. 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 10 marca 2020 r. 

Przedstawiono informację w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2019 r. oraz 
informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu 
krapkowickiego za 2019 r. Poruszono tematykę miejsca przeznaczonego do 
odbywania kwarantanny zbiorowej. Rozmowy dotyczyły również wizyt 
lekarskich w przychodniach oraz grzebowisk na terenie powiatu 
krapkowickiego.  
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Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 5 czerwca 2020 r.  

Przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 
krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 (w tym 
informacja o realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 
w Powiecie Krapkowickim), informacje dot. bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej oraz informacje o zimowym utrzymaniu dróg na terenie 
powiatu krapkowickiego w sezonie 2019/2020. I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Krapkowicach Krzysztof Grela omówił przedsięwzięcia 
w ramach akcji prewencyjnej „Bezpieczne wakacje 2020 ”.  
Omówiono podejmowane działania profilaktyczno-informacyjne w zakresie 
zasad bezpieczeństwa, edukacji prozdrowotnej, a także w ramach 
indywidualnego wsparcia ze strony pedagogów szkolnych według 
dostrzeżonych i zgłaszanych potrzeb. Przedstawiono informację o stanie 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego. 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 26 listopada 2020 r.  

Zaopiniowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Krapkowickiego przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podsumował okres wakacyjny 
lato – 2020 r. Omówiono sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
podczas wakacji oraz w związku z sytuacją epidemiczną na terenie powiatu. 
Poinformowano o zawarciu umowy przez powiat krapkowicki na zimowe 
utrzymanie dróg na sezon zimowy 2020/2021 oraz 2021/2022. 
Przedstawiono informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania 
dróg. Przedstawiono i omówiono projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego 
w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na 2021 r. 

Powiatowy Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

W 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, na którym zajmowano się niżej wymienionymi tematami:  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w dn. 8 stycznia 2020 r.  
Posiedzenie zwołano na wniosek Wojewody Opolskiego w sprawie 
wystąpienia ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie 
powiatu krapkowickiego oraz wdrożenia procedury postępowania w ww. 
wypadku.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w dn. 4 lutego 2020 r. 

4 lutego 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 
2019-2023. Tematem posiedzenia była bieżąca sytuacja związana z SARS-
CoV-2 oraz zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz 
działań prewencyjnych.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w dn. 24 lutego 2020 r. 
Omówiono bieżącą sytuację związaną z wystąpieniem ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 u drobiu na terenie Kędzierzyna-
Koźla oraz poinformowano o zasadach postępowania z osobami 
podejrzanymi o zakażenie koronawirusem oraz związanych z tym działań 
prewencyjnych. 
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Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w dn. 6 kwietnia 2020 r. 

Zwołano posiedzenie PZZK w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
w powiecie krapkowickim. Zaprezentowano nowe zasady postępowania 
i działania KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach, omówiono procedury w razie 
kontaktu lub podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. Rozmawiano 
na temat potrzeb i problemów Gmin.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w dn. 21 czerwca 2020 r. 
Posiedzenie zostało zwołane z uwagi na aktualną sytuację na rzekach na 
terenie powiatu krapkowickiego. Omówiono tematykę wynikającą 
z obowiązującego ostrzeżenia meteorologicznego z dnia 21 czerwca dot. 
intensywnych opadów deszczu o stanie zagrożenia 1 stopnia oraz 
hydrologicznym stanie zagrożenia 3 stopnia.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w dn. 14 października 2020 r. 
Tematem posiedzenia było ogłoszone od godziny 8:00 dnia 14 października 
2020 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu krapkowickiego 
oraz omówienie sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w dn. 26 listopada 2020 r. 

26 listopada 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 
2019-2023. Posiedzenie zostało zwołane z powodu zaopiniowania 
Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Omówiono założenia planu, 
z czego wynika aktualizacja i konieczność ponownego zaopiniowania. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Działania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego są bez wątpienia 
szczególnie istotne, zarówno dla władz samorządowych jak i mieszkańców 
naszego powiatu. Zintegrowane działania, współpraca oraz wymiana 
informacji są niezwykle ważne przy ustalaniu i realizacji założeń i celów 
istotnych dla powiatu i zapewnienia bezpieczeństwa. Należy wspomnieć np. 
o Krajowej mapie zagrożeń, gdzie każdy mieszkaniec powiatu może zgłaszać 
miejsca występowania zagrożeń. Raz w roku w trakcie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Komendant Powiatowy 
Policji w Krapkowicach przedstawia informację o zgłaszanych przez 
mieszkańców newralgicznych miejscach. Policja ma obowiązek ich 
weryfikowania i podjęcia ewentualnych działań. Tym samym mieszkaniec ma 
możliwość wpływania na zmiany służące poprawie bezpieczeństwa. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 37. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej 
i zapobiegania innym nadzwyczajnym sytuacjom 

Nazwa zadania Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego 
i zapobieganie innym nadzwyczajnym sytuacjom 

Szczegółowe 
informacje 

Plan operacyjny ochrony przed powodzią został zatwierdzony Zarządzeniem 
Starosty Krapkowickiego z dnia 21 listopada 2014 r. Nr AO.120.66.2014. 
Stanowi on element Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Krapkowickiego, który został zatwierdzony w dniu 10.12.2020 r. z 
upoważnienia Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Celem planu jest zapewnienie możliwości optymalnego 
wykorzystania dostępnych sił i środków podczas wystąpienia powodzi. 
Ponadto plan określa udział w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, 
które na co dzień realizują swoje zadania na rzecz szeroko rozumianej 
ochrony ludności. Plan aktualizowany jest na bieżąco. 

Wyposażenie 
magazynu 
przeciwpowodzio-
wego 
 

Na terenie powiatu krapkowickiego działa Powiatowy Magazyn 
Przeciwpowodziowy mający na wyposażeniu sprzęt i narzędzia służące do 
walki z powodziami oraz innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami zagrażającymi 
środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi. Na wyposażeniu magazynu oraz na 
potrzeby zarządzania kryzysowego znajdują się: kurtki służbowa PCZK,  
kamizelki odblaskowe, latarki halogenowe, lina poliopropylenowa, kalosze, 
spodniobuty, wodery, plandeki ochronne, pochodnie, szpadle, łopaty, łomy, 
worki na piasek, agregat prądotwórczy, lampy halogenowe, apteczka 
pierwszej pomocy, młotki ciesielsko-dekarskie, nożyce do blachy, ręczne piły 
do drewna, łomy, gwoździe do betonu oraz zwykłe, lina do mocowania 
plandek, drut do mocowania plandek, skrzynie na sprzęt, poduszki, koce, 
rękawice ochronne, folia czarna, folia budowlana, sznurek sizalowy. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

W ramach działań przeciwpowodziowych na Osobłodze odszukano 
wodowskaz na moście w Komornikach. Założono łaty wodowskazowe na 
moście w Żywocicach (DK45) oraz w Krapkowicach na moście przy ujściu 
Osobłogi do Odry (przy marinie jachtowej). W czasie alarmu powodziowego 
zapewniono bieżący monitoring stanu wody na założonych dodatkowo 
wodowskazach. W czasie przejścia czoła fali powodziowej wykonano 
dokumentację fotograficzną dla lokalizacji terenów zalanych i zagrożonych 
podtopieniem. 
System ochrony przeciwpowodziowej wymaga działań naprawczych. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na obwałowania i zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, które zgodnie i informacjami przekazywanymi przez 
pracowników Nadzoru Wodnego (Wody Polskie) są wiekowe. Corocznie 
dokonywane są podstawowe przeglądy, naprawy jazów czy klap. Corocznie 
na Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciele Wód 
Polskich są proszeni o przedstawienie sytuacji z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, a także o podejmowanych działaniach czy 
inwestycjach, które mają wpływ na zabezpieczenie mienia i ludzi przed 
powodzią.  
W zakresie działania PCZK obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 38. Obronność 

Nazwa zadania Obronność 

Kwalifikacja 
wojskowa 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 3 lutego 
do dnia 13 marca 2020 r. Jednakże ze względu na sytuację epidemiczną 
kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona. 

Szkolenie  
obronne 
 

Szkolenia obronne w powiecie krapkowickim w 2020 r. zostały 
przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, Wytycznymi 
Wojewody Opolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. do szkolenia obronnego 
realizowanego na terenie Województwa Opolskiego w 2020 r., Planu 
Szkolenia Obronnego Województwa Opolskiego na 2020 r. Przyjęty system 
szkolenia zapewnił przygotowanie organu samorządu terytorialnego i jego 
podmiotów do właściwego wykonania ustawowych zadań obronnych.  
W trakcie realizacji tego procesu opracowano: 
„Plan szkolenia obronnego Powiatu Krapkowickiego na rok 2020”, w którym 
określono przedsięwzięcia szkoleniowe szczebla nadrzędnego i własne do 
zrealizowania w 2020 roku. Powyższy dokument został uzgodniony 
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w zakresie terminów i tematów. 
30 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami gmin, dotyczące opracowania rocznych 
planów szkoleń obronnych. 
28 lutego 2020 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (OUW) 
odbyła się odprawa/instruktaż, na której zostały przedstawione wnioski 
z przeprowadzonych szkoleń obronnych za 2019 r., przedsięwzięć 
szkoleniowych na 2020 r. oraz odbyła się przedwstępna konferencja do gry 
obronnej pod kryptonimem „Obronność -20”. 
25 września 2020 r. pracownik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich, 
uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego OUW, nt. „Zadania w zakresie planowania 
operacyjnego, realizacja zadań obronnych na terenie województwa”.  
27 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się szkolenie pracowników 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, powiatowych inspekcji, służb 
i straży oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. 
W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby. Podczas szkolenia zapoznano 
uczestników z zagadnieniami dotyczącymi: 
§ opracowania planów operacyjnych organów w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
§ doskonalenia umiejętności w zakresie realizacji zadań wynikających 

z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, 
§ doskonalenia relacji współdziałania wynikających z planowania 

operacyjnego, 
§ zasad postepowania z dokumentacja niejawna podczas realizacji zadań 

na rzecz obrony, 
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§ doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności kadry kierowniczej 
oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a także 
podległych jednostek i podmiotów na które nałożono obowiązek 
realizacji zadań obronnych we wszystkich stanach gotowości obronnej 
państwa, 

§ obowiązujących przepisów dot. reklamowania od obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Założenia szkoleniowe zaplanowane do realizacji w 2020 r., nie zostały 
w pełni zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. W celu 
zwiększenia sprawności i efektywności realizacji przedsięwzięć w zakresie 
szkolenia obronnego wskazane jest sprawdzenie poprawności działania 
danego elementu poprzez pełne jego rozwinięcie. Zakres wiedzy uzyskany 
poprzez uczestników szkolenia obronnego oraz przeprowadzona weryfikacja 
podczas treningów i ćwiczeń obronnych w 2020 roku pozwalają stwierdzić, 
że są oni przygotowani do realizacji zadań obronnych. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Kontrole i audyty 

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli i audytów w 2020 roku w Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach: 

Lp. Instytucja 
kontrolująca 

Termin 
kontroli 

Zakres kontroli Uwagi 

1 Najwyższa Izba 
Kontroli - 
Delegatura NIK  
w Opolu 

Od 07.09. do 
30.11.2020 r. 

Planowanie i realizacja 
projektów drogowych 
współfinansowanych  
z funduszu dróg 
samorządowych 

Zalecono wykonanie 
Planu rozwoju sieci 
drogowej wraz 
z Planami 
finansowania 
budowy, 
przebudowy, 
remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów 
inżynierskich. 

2 Marszałek 
Województwa 
Opolskiego 

Od 25 do 
29.09.2020 r.  

Stosowanie przepisów ustawy 
z dnia 14.07.1983 r. 
o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 
państwowych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
w zakresie przechowywania 
dokumentacji osobowej 
i płacowej pracodawców 
o czasowym okresie 
przechowywania (Akta Otmętu) 

Bez uwag 

3 Powiatowa Stacja 
Sanitarno -
Epidemiologiczna 
w Krapkowicach 

01.10.2020 r. Tabela dot. kontroli obiektów 
na terenie powiatu 
krapkowickiego w zw. 
z przestrzeganiem przepisów 
Rozp. RM z 07.08.2020 r. 
w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii  
COVID-19 

Bez uwag 
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Dodatkowo w dniu 2 września 2020 r. wpłynęła informacja o rozpoczęciu procesu kontroli 
projektów grantowych realizowanych w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Do dnia 31 grudnia 2020 r. 
kontrola nie została przeprowadzona. 

Lp. Zakres audytu Okres 
przeprowadzenia 

Uwagi  

1 „Sprawowanie nadzoru przez Starostę 
Krapkowickiego nad stowarzyszeniami 
i fundacjami” przeprowadzony 
w Wydziale Rozwoju i Współpracy  

od 15.04.2020 r.  
do 20.07.2020 r. 

Wnioski realizowano 
na bieżąco. 

2 „Prawidłowość w realizacji zadań 
i efektywność gospodarowania 
środkami finansowymi w zakresie 
ochrony środowiska” przeprowadzony 
w Wydziale Budownictwa i Środowiska 

od 17.09.2020 r.  
do 9.12.2021r. 

Wnioski realizowano 
na bieżąco. 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu 
1.  Uchwała nr XI/109/2020 z dnia 30.01.2020 r.  

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 
wykonano 

2.  Uchwała nr XI/110/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Krapkowicach 

wykonano 

3.  Uchwała nr XI/111/2020 z dnia 30.01.2020 r.   
w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1768 O 

wykonano 

4.  Uchwała nr XI/112/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie wystąpienia z Opolskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej 

wykonano 

5.  Uchwała nr XI/113/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok 

wykonano 

6.  Uchwała nr XI/114/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

7.  Uchwała nr XI/115/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

8.  Uchwała nr XI/116/2020 z dnia 30.01.2020 r.  
w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 

wykonano 

9.  Uchwała nr XII/117/2020 z dnia 05.03.2020 r.  
 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

10.  Uchwała nr XII/118/2020 z dnia 05.03.2020 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

11.  Uchwała nr XII/119/2020 z dnia 05.03.2020 r. 
 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

wykonano 

12.  Uchwała nr XIII/120/2020 z dnia 21.04.2020 r.  
w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz 
społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających 
według algorytmu w 2020 r. 

wykonano 

13.  Uchwała nr XIII/121/2020 z dnia 21.04.2020 r.  
w sprawie projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny 
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 
- III edycja” 

wieloletnia realizacja 



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2020 rok 

98 
 

14.  Uchwała nr XIII/122/2020 z dnia 21.04.2020 r.  
w sprawie projektu pn. ”Zdalna szkoła w Powiecie 
Krapkowickim” 

wykonano 

15.  Uchwała nr XIII/123/2020 z dnia21.04.2020 r. 
w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

wykonano 

16.  Uchwała nr XIII/124/2020 z dnia 21.04.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

17.  Uchwała nr XIII/125/2020 z dnia 21.04.2020  r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

18.  Uchwała nr XIV/126/2020 z dnia 09.06.2020 r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego 

wykonano 

19.  Uchwała nr XIV/127/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z 
wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok 

wykonano 

20.  Uchwała nr XIV/128/2020 z dnia 09.06.2020 r. 
w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Krapkowickiego za 2019 rok 

wykonano 

21.  Uchwała nr XIV/129/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego za 2019 rok 

wykonano 

22.  Uchwała nr XIV/130/2020 z dnia 09.06.2020 r. 
w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów 

wykonano 

23.  Uchwała nr XIV/131/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach 
Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów 

wykonano 

24.  Uchwała nr XIV/132/2020 z dnia 09.06.2020 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki 

wykonano 

25.  Uchwała nr XIV/133/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 

wykonano 

26.  Uchwała nr XIV/134/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Krapkowice 

wykonano 

27.  Uchwała nr XIV/135/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gminy Krapkowice 

wykonano 
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28.  Uchwała nr XIV/136/2020 z dnia 09.06.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

29.  Uchwała nr XIV/137/2020 z dnia 09.06.2020 r.  
w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie 
Walce 

wykonano 

30.  Uchwała nr XV/138/2020 z dnia 28.07.2020 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Krapkowicki 

wykonano 

31.  Uchwała nr XV/139/2020 z dnia 28.07.2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 
pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 

wykonano 

32.  Uchwała nr XV/140/2020 z dnia 28.07.2020 r. 
w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni II – 
rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne – II edycja” 

wieloletnia realizacja 

33.  Uchwała nr XV/141/2020 z dnia 28.07.2020 r. 
w sprawie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID - 19” 

wykonano 

34.  Uchwała nr XV/142/2020 z dnia 28.07.2020 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

35.  Uchwała nr XV/143/2020 z dnia 28.07.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

36.  Uchwała nr XVI/144/2020 z dnia 24.09.2020 r. 
w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego 

wykonano 

37.  Uchwała nr XVI/145/2020 z dnia 24.09.2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

wykonano 

38.  Uchwała nr XVI/146/2020 z dnia 24.09.2020 r. 
 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. 

wykonano 

39.  Uchwała nr XVI/147/2020 z dnia 24.09.2020 r. 
w sprawie projektu pn. „Park&Ride&Chillout w sercu 
Opolszczyzny” 

wieloletnia realizacja 
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40.  Uchwała nr XVI/148/2020 z dnia 24.09.2020 r 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

41.  Uchwała nr XVI/149/2020 z dnia 24.09.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

42.  Uchwała nr XVII/150/2020 z dnia 22.10.2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/229/2010 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

wykonano 

43.  Uchwała nr XVII/151/2020 z dnia 22.10.2020 r. 
w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu w 2021 r. 

wykonano 

44.  Uchwała nr XVII/152/2020 z dnia 22.10.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

45.  Uchwała nr XVII/153/2020  z dnia 22.10.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

46.  Uchwała nr XVII/154/2020 z dnia 22.10.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska 

wykonano 

47.  Uchwała nr XVIII/155/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej 

wykonano 

48.  Uchwała nr XVIII/156/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie w sprawie Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na rok 2021 

wykonano 

49.  Uchwała nr XVIII/157/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja 

wykonano 
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50.  Uchwała nr XVIII/158/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/120/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na te zadania przypadających według 
algorytmu w 2020 r. 

wykonano 

51.  Uchwała nr XVIII/159/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

52.  Uchwała nr XVIII/160/2020 z dnia 09.11.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

53.  Uchwała nr XIX/161/2020 z dnia 09.12.2020 r. 
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2021 r. 

wykonano 

54.  Uchwała nr XIX/162/2020 z dnia 09.12.2020 r. 
w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

55.  Uchwała nr XIX/163/2020 z dnia 09.12.2020 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 
2033 

wykonano 

56.  Uchwała nr XIX/164/2020 z dnia 09.12.2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 

wykonano 

57.  Uchwała nr XIX/165/2020 z dnia 09.12.2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2020 rok 

wykonano 

58.  Uchwała nr XIX/166/2020 z dnia 09.12.2020 r 
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do 
spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z 
siedzibą w Krapkowicach    

wykonano 
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Wnioski 

Powiat krapkowicki, podobnie jak inne samorządy w kraju, staje przed wieloma wyzwaniami, 
z którymi będzie trzeba się mierzyć w popandemicznej rzeczywistości. Będzie to wymagało 
gotowości do przywracania wcześniejszej aktywności i rozumienia zmian w oczekiwaniach 
społecznych w następstwie doświadczeń 2020 roku. Ponadto powiat zamierza realizować 
zadania we wszystkich kluczowych obszarach swoich działalności, wskazując je poniżej 
i nakreślając szereg priorytetów: 

Rozpoczęty przed laty projekt „Starostwo Przyjazne Mieszkańcom” pozwolił w warunkach 
pandemii na niemal normalne funkcjonowanie starostwa, w tym przede wszystkim Wydziału 
Komunikacji. Dzięki takim rozwiązaniom jak dwuzmianowy tryb pracy pracownicy mogli 
pracować w dwóch grupach nie kontaktując się ze sobą i minimalizując ryzyko transmisji wirusa, 
co zmniejszało ryzyko całkowitego wyłączenia wydziału. Takie rozwiązanie wiąże się z kosztami, 
ale oprócz dostępności mieszkańców do możliwości załatwiania spraw w dogodnych godzinach, 
zabezpiecza też kwestie obsługi klientów w trudnych okolicznościach. Również inne wdrożone 
rozwiązania, takie jak np. wprowadzenie terminali płatniczych, przyczyniły się do usprawnienia 
obsługi i minimalizacji ryzyka transmisji wirusa. 

Ważnym kierunkiem działania Powiatu powinno być wdrażanie kolejnych rozwiązań 
umożliwiających cyfrową obsługę mieszkańców. W ten sposób wiele spraw można załatwiać 
bez wychodzenia z domu, co daje duży komfort w kontakcie z urzędem i pozwala na realizację 
spraw nawet wobec braku możliwości bezpośredniej obsługi. Doświadczenia z funkcjonowania 
Wydziału Geodezji i Kartografii w dziedzinie cyfryzacji procesu zgłaszania prac geodezyjnych 
potwierdzają, że działania te są potrzebne i przysparzają wymiernych korzyści. 

Głównym priorytetem w obszarze zdrowia w powiecie krapkowickim jest plan rozbudowy 
szpitala. Sytuacja pandemii uwypukliła, jakie znaczenie ma sprawne funkcjonowanie placówki, 
jej rozwój i możliwość elastycznego funkcjonowania w obszarze obecnych i przyszłych zagrożeń 
zdrowotnych mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat krapkowicka porodówka zyskała 
renomę, o czym świadczyła wysoka liczba narodzin. Aby zwiększyć możliwości w opiece nad 
przyszłymi mamami i noworodkami niezbędne jest podwyższenie poziomu referencyjności 
szpitala. Kluczowe w zakresie opieki zdrowotnej będzie też zwiększenie dostępu do 
wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych i działania w zakresie pocovidowej profilaktyki 
i rehabilitacji.  

W dziedzinie bezpieczeństwa zwrócić trzeba uwagę na zabezpieczenie przeciwpowodziowego 
powiatu, które to zadanie nie leży w zakresie działania samorządu powiatowego. Większy nacisk 
należy położyć na naciskaniu na władze rządowe i Wody Polskie w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa.  W planach jest też zwiększenie puli środków dla organizacji pozarządowych w 
zakresie działań z obszaru bezpieczeństwa publicznego, co pozwoli na dalsze doposażanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Należy rozważyć 
również inne potrzeby OSP, szczególnie w zakresie szkolenia i podwyższania kwalifikacji nie 
tylko ratowniczych, ale również związanych z szeroką działalnością OSP jako organizacji 
pozarządowej. 

W obszarze edukacji największym wyzwaniem najbliższych lat będzie dalszej pogłębianie 
i zacieśnianie współpracy pomiędzy placówkami, dla których Powiat Krapkowicki jest organem 
prowadzących i przedsiębiorców działających na obszarze powiatu. Kompatybilne 
z oczekiwaniami pracodawców kierunki kształcenia dadzą młodym ludziom możliwość podjęcia 
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pracy i zdobycie doświadczenia na lokalnym rynku, a firmom dadzą szansę na dalszy rozwój.  
Obserwując rozwój technologii i proces cyfryzacji oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na tego 
typu specjalizacje, niezbędna w najbliższych latach będzie kontynuacja podjętych działań 
i jeszcze silniejsze stawianie na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. 

Działania w obszarze polityki społecznej będą dotyczyły między innymi poprawy dostępności do 
obsługi w starostwie osób z niepełnosprawnościami, ale też wdrożenia pomysłów mających 
zachęcić do zwrócenia uwagi na kwestie dostępności dla osób z niepełnoprawnościami 
w miejscach ich aktywności, w punktach obsługi, czy w sklepach. Powiat będzie kontynuował 
też rozpoczęte wcześniej działania mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, 
a także działania na rzecz seniorów w zakresie ich aktywizacji i opieki zdrowotnej poprzez 
dedykowane osobom starszym projekty oraz pogłębianie współpracy z organizacjami ich 
zrzeszającym. 

Wykorzystując doświadczenia ze sposobu funkcjonowania Biura Obsługi Klienta w starostwie, 
Powiat Krapkowicki zamierza wdrożyć podobne rozwiązanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Celem jest znaczące uproszczenie procesu obsługi tak, aby klienci mogli uzyskać informacje, 
gdzie należy udać się w sprawie, z którą przychodzą i aby większość spraw niewymagających 
wysoce specjalistycznej obsługi można było załatwić w jednym miejscu. Z perspektywy 
przedsiębiorców ważnym działaniem będzie też przejęcie w porozumieniu z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy obsługi cudzoziemców.  

W obszarze ochrony środowiska Powiat Krapkowicki zamierza dążyć do systematycznej 
poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie liczby wymienianych pieców. Ważnym 
zadaniem, dotychczas niepodejmowanym w szerokim zakresie, jest poszerzenia wiedzy 
mieszkańców na temat zagrożeń związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi i 
wypracowanie programów, które pomogą zmniejszać wpływ człowieka na klimat oraz 
promować właściwe zachowania wobec środowiska naturalnego. 

Priorytetem Powiatu będą zintensyfikowanie działań umożliwiających pozyskanie środków 
zewnętrznych, w tym w ramach Aglomeracji Opolskiej i nowej perspektywy finansowej 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Działania będą 
prowadzone też w kierunku dalszego pogłębiania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
poprzez systematyczne zwiększanie środków oraz wsparcie w powstawaniu nowych inicjatyw. 

Niniejszy Raport pokazuje, że Samorząd Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku realizował swoje 
ustawowe zadania na wysokim poziomie. Działo się tak mimo obiektywnych trudności 
wynikających z demografii, systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 
odziedziczonego przy powstaniu powiatu niedofinansowania w obszarze infrastruktury oraz 
mimo wszystkich negatywnych konsekwencji stanu pandemii – w tym działania opieki 
zdrowotnej na granicy wydolności, zmiany sposobu funkcjonowania oświaty, spowolnienia 
gospodarczego i „zamrożenia” życia kulturalnego i społecznego. Nowa sytuacja wymaga od nas 
wszystkich jeszcze większego zaangażowania w realizację zadań publicznych, które stanowić 
może mocny impuls rozwojowy dla całej lokalnej społeczności.  


