
 

 

 
RAPORT  

O STANIE  
POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

za 2021 rok 
 

 

 

 

 

Raport o stanie powiatu krapkowickiego przygotowano na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 t.j.). 

Raport obejmuje działalność zarządu powiatu krapkowickiego i zawiera informacje 
dotyczące polityk, programów i strategii realizowanych przez powiat i jednostki 
organizacyjne powiatu a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez radę powiatu. 

 

Krapkowice, marzec 2022 r. 



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

2 
 

 Spis treści 

 
Spis treści ....................................................................................................................................... 2 

Spis tabel ........................................................................................................................................ 3 

Wprowadzenie ............................................................................................................................... 4 

Rozdział I Podstawowe dane dotyczące powiatu ......................................................................... 5 

Rozdział II Pandemia COVID-19. Sytuacja zdrowotna w Powiecie Krapkowickim ...................... 14 

Rozdział III Realizacja polityk, programów i strategii (tj. dokumentów programowych 
wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu Krapkowickiego) ......................................... 20 

Rozdział IV Stan mienia komunalnego ........................................................................................ 32 

Rozdział V Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk,  
programów i strategii dotyczących tych zadań ........................................................................... 35 

Kontrole i audyty .......................................................................................................................... 86 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r. ................................................ 88 

Wnioski ........................................................................................................................................ 92 

 

 
  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

3 
 

Spis tabel 

Tabela 1. Dane statystyczne ....................................................................................................................... 5 
Tabela 2. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2020 i 2021 r. ................ 6 
Tabela 3. Analiza i ocena budżetu .............................................................................................................. 6 
Tabela 4. Wieloletnia prognoza finansowa ................................................................................................ 9 
Tabela 5. Powiat krapkowicki na tle pozostałych powiatów w województwie opolskim w 2021 r. ....... 11 
Tabela 6. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia ........................................................... 14 
Tabela 7. Zestawienie powiatowych dokumentów programowych ........................................................ 20 
Tabela 8. Analiza Powiatowego programu ochrony środowiska ............................................................. 21 
Tabela 9. Analiza uproszczonych planów urządzania lasów  - inwentaryzacje ........................................ 22 
Tabela 10. Analiza Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ............................................ 23 
Tabela 11. Analiza planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu ............................................... 24 
Tabela 12. Analiza Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ................................. 24 
Tabela 13. Analiza Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej .................................................. 25 
Tabela 14. Analiza Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .............................. 26 
Tabela 15. Analiza Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ........................ 26 
Tabela 16. Analiza Powiatowego planu zarządzania kryzysowego .......................................................... 27 
Tabela 17. Analiza Planu operacyjnego ochrony przed powodzią ........................................................... 29 
Tabela 18. Analiza Planu ochrony zabytków Powiatu Krapkowickiego  
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej ............................................................................. 30 
Tabela 19. Analiza Powiatowego programu zapobiegania przestępczości  
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ......................................................................... 31 
Tabela 20. Wartość mienia Powiatu Krapkowickiego zarządzanego przez Starostwo Powiatowe  
na dzień 31.12.2021 r. .............................................................................................................................. 32 
Tabela 21. Komunikacja ............................................................................................................................ 35 
Tabela 22. Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej ................................ 37 
Tabela 23. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii ..................................................... 38 
Tabela 24. Realizacja zadań z zakresu infrastruktury ............................................................................... 40 
Tabela 25. Realizacja zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru ..................................................... 44 
Tabela 26. Współpraca, programy unijne i krajowe, działalność  
na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariat .................................................................................... 46 
Tabela 27. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej ...................................................................... 49 
Tabela 28. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej, w tym  pomocy społecznej,  
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ............................................... 58 
Tabela 29. Realizacja zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych .......................................... 63 
Tabela 30. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu  
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy .................................................................................................... 67 
Tabela 31. Ochrona praw konsumenta i nieodpłatna pomoc prawna .................................................... 73 
Tabela 32. Administracja ........................................................................................................................... 75 
Tabela 33. Usługi wspólne ........................................................................................................................ 78 
Tabela 34. Realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli .................... 80 
Tabela 35. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej  
i zapobiegania innym nadzwyczajnym sytuacjom .................................................................................... 82 
Tabela 36. Obronność ............................................................................................................................... 83 

 



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

4 
 

 Wprowadzenie  

We wstępie poprzedniego przedstawianego Wysokiej Radzie Raportu o Stanie Powiatu 
Krapkowickiego zaznaczaliśmy, że: „Rok 2020 był niewątpliwie czasem wyzwań i zmagań”, co 
miało związek z bezprecedensową w skali i konsekwencjach globalną pandemią COVID-19. 
Przyjęte wówczas priorytety wysunęły bezpieczeństwo mieszkańców powiatu na pierwsze 
miejsce, wymagające podejmowania odważnych i natychmiastowych decyzji. Jednocześnie 
Powiat Krapkowicki realizował zadania bieżące, stale utrzymując dostępność usług dla 
mieszkańców. 

Rok 2021 stanowił kontynuację, tak pod względem pandemii COVID-19, jak i specyficznych 
warunków działania systemu ochrony zdrowia oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 
Szczególny rygor pracy wynikał z konieczności zapewniania bezpieczeństwa epidemicznego i 
dotyczył zwłaszcza Krapkowickiego Centrum Zdrowia.  

Zapewniono nieprzerwaną pracę urzędu, ograniczono w myśl obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, co skutkowało m.in. koniecznością 
ograniczenia liczby wydarzeń o wymiarze społeczno-kulturalnym i sportowym. Sprawna 
organizacja pracy Starostwa w szczególnym reżimie sanitarnym przyczyniła się do zachowania 
pełnej gotowości do świadczenia usług publicznych bez ograniczeń. Zadziałał mechanizm 
przewidywania konsekwencji.  

Zachowano funkcjonowanie służby zdrowia i opieki senioralnej, minimalizując zagrożenie 
mieszkańców, na ile tylko było to możliwe. Wziąwszy pod uwagę sytuację w innych jednostkach 
samorządu, również obserwowaną w kraju trudną sytuację ośrodków opiekuńczych, stawia to 
powiat wysoko zarówno pod względem skuteczności działań epidemicznych, jak i dobrej 
współpracy ze służbami sanitarnymi. 

Pod względem dochodów w przeliczeniu na mieszkańca, niemal od początku istnienia, powiat 
krapkowicki jest na jednym z najniższych miejsc wśród powiatów w kraju. Wpływ rady i zarządu 
na tę pozycję jest niewielki. Mimo to, pod względem realizacji zadań samorządu nasz powiat 
nie tylko nie ustępuje innym, ale w wielu obszarach stara się być jednym z lepszych. 

Niniejszy Raport zachował swój dotychczasowy układ, uwzględniając jednocześnie uwagi i 
spostrzeżenia wniesione do Raportu za rok 2020. 

 

Sabina Gorzkulla       Maciej Sonik 

Wicestarosta Krapkowicki      Starosta Krapkowicki 
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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 2021 r.  

Liczba mieszkańców1 63 196 
tendencja spadkowa od 2012 roku (65 390 w 2012 r., spadek o 2 194) 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

Urodzenia żywe  na 1000 ludności:       7,6 
Zgony na 1000 ludności:                    12,3 
Przyrost naturalny na 1000 ludności:            -4,7 
Saldo migracji ogółem na 1000 ludności:     -3,0 

Powierzchnia 442 km2 

Podział administracyjny Powiat krapkowicki (województwo opolskie), utworzony 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 GUS 
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Tabela 2. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2020 i 2021 r. 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Dochody, w tym: 
   - Bieżące 
   - Majątkowe 

55.253.873,52 
49.972.505,93 
5.281.367,59 

60.110.649,43 
57.073.370,97 
 3.037.278,46 

Wydatki, w tym: 
   - Bieżące 
   - Majątkowe 

52.382.783,49 
45.555.972,84 
6.826.810,65 

56.661.791,01 
48.676.118,81 
 7.985.672,20 

Nadwyżka / Deficyt 2.871.090,03 3.448.858,42 

Przychody ogółem, w tym: 
   - Kredyty i obligacje 

6.196.874,60 
3.000.000,00 

12.297.945,83 
 4.500.000,00 

Rozchody ogółem, w tym: 
   - Spłaty kredytów i pożyczek 

1.270.164,00 
1.270.164,00 

1.620.164,00 
1.620.164,00 

 

Tabela 3. Analiza i ocena budżetu  

Analiza dochodów 
budżetowych 

Plan dochodów ustalony na poziomie 58.502.981 zł zrealizowano  
w wysokości 60.110.649,43 zł – to jest w 102,75% zakładanego planu. 
Wykonanie dochodów w kwocie przekraczającej plan nastąpiło m.in.  
z tytułu: 
§ udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych  

i fizycznych; 
§ środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 

zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry Św. Anny  
w m. Zdzieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej 1808 O”. 

Na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw Powiat otrzymał w 2021 roku dodatkowe dochody jako uzupełnienie 
subwencji ogólnej w kwocie 2.379.067,00 zł. 
Strukturę wykonanych dochodów według źródeł przedstawiono na 
wykresie: 
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Najwyższy udział w dochodach ogółem miały dochody własne – 47,99%,  
w tym w szczególności dochody z tytułu: 
§ udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

(PIT, CIT) 18.883.298,00 zł (31,41% dochodów). Były wyższe 
o 3.138.647,02 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2020 
roku (wzrost o 19,93%); 

§ sprzedaży mienia 1.926.812,00 zł (3,21% dochodów); 
§ opłaty komunikacyjnej 1.396.224,62 zł (2,32% 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 1.231.934,07 zł, (2,05% dochodów); 

§ wpłat z gmin oraz wpływów z tytułu odpłatności za usługi świadczone na 
rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 
1.161.962,77 zł (1,93% dochodów); 

§ realizacji zadań zleconych 1.030.207,93 zł  (1,71% dochodów); 
§ opłat za korzystanie ze środowiska 679.917,52 zł (1,13% dochodów); 
§ opłat z zakresu geodezji i kartografii 633.175,18 zł (1,05% dochodów); 
§ dotacji z innych JST 628.528,28 zł (1,05% dochodów); 
§ opłat za zajęcie pasa drogowego 422.481,64 zł (0,70% dochodów); 
§ odpłatnego użytkowania budynków 298.598,45 zł (0,50% dochodów). 

Analiza wydatków 
budżetowych 

Plan wydatków ustalony na poziomie 59.171.523 zł zrealizowano  
w wysokości 56.661.791,01 zł, co stanowi 95,76% planu. 
Wydatki w trakcie roku budżetowego dokonywane były w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań. 
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 85,91%. 
Na wydatki bieżące w celu realizacji zadań własnych z zakresu oświaty 
wydatkowano kwotę 15.419.532,96 zł. Natomiast z tytułu subwencji 
oświatowej Powiat otrzymał 12.954.836,00 zł, co oznacza, że Powiat  

Dochody własne
47,99%Subwencja 

ogólna z 
budżetu 

państwa 33,41%

Dotacje celowe 
z budżetu 

państwa 16,33%

Dofinansowanie 
na projekty

0,93%

Środki z funduszy celowych 0,92%
Inne Źródła

0,42%
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w 2021 roku do bieżącego utrzymania oświaty dopłacił ze środków własnych 
2.464.696,96 zł. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 14,09%.  
Główne kierunki wydatków majątkowych Powiatu stanowiły: 

§ przebudowa drogi powiat. 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 w kwocie 2.535.312,04 
finansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych; 

§ przebudowa drogi powiat. 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  
w kwocie 2.008.995,97 zł finansowana w 50% ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych; 

§ przebudowa drogi powiatowej nr 1470 O ul. Główna  
w Dobieszowicach w kwocie 1.695.825,60 zł; 

§ utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Zawodowych  
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w kwocie 187.500,00 zł 
finansowane w 79% ze środków budżetu państwa; 

§ podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
w Krapkowicach w kwocie 500.000 zł, Rozbudowa szpitala KCZ  
Sp. z o.o. w Krapkowicach w kwocie 128.051,04 zł oraz sfinansowana 
ze środków budżetu państwa Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
instalacji tlenu, zakup paneli i reduktorów w kwocie 221.866 zł; 

§ dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza w kwocie 
162.000,00 zł. 

Analiza rozchodów Rozchody Powiatu zostały wykonane w 100% zakładanego planu. 
Wykupiono obligacje w łącznej kwocie 1.420.000 zł oraz spłacono cztery 
kolejne raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.164 zł. 

Analiza przychodów 12 lipca 2021 r. wyemitowano serię A21 obligacji komunalnych w kwocie 
4.500.000 zł. Emisję zorganizował NWAI Dom Maklerski S.A. Wykup nastąpi 
w latach 2023 – 2033. 

Wynik budżetu Nadwyżka budżetowa wyniosła 3.448.858,42 zł.  
Nadwyżka operacyjna wyniosła 8.397.252,16 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 2021 roku do wykorzystania w latach 
następnych wynosił 14.126.640,25 zł. 

Zadłużenie Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 20.146.044 zł, w tym 18.880.000 
zł z tytułu wyemitowanych obligacji oraz 1.266.044 zł z tytułu zaciągniętej 
pożyczki w WFOŚiGW. Spłata zadłużenia została przewidziana w wieloletniej 
prognozie finansowej do końca 2033 roku, przy zachowaniu prawidłowego 
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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 33,51%.  
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. 

 

Tabela 4. Wieloletnia prognoza finansowa  

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wg stanu na 31.12.2021 r. 

Lata zadłużenia Kwota długu na koniec 
roku (wartość 

nominalna) 

Spłata zadłużenia w 
danym roku 

Wydatki na obsługę 
długu 

2021 20 146 044,00 1 620 164,00 323 800,00 

2022 18 135 880,00 2 010 164,00 338 767,00 

2023 15 883 216,00 2 252 664,00 337 537,00 

2024 14 270 552,00 1 612 664,00 341 506,00 

2025 12 657 888,00 1 612 664,00 372 116,00 

2026 10 490 000,00 2 167 888,00 366 372,00 

2027 8 590 000,00 1 900 000,00 313 332,00 

2028 6 960 000,00 1 630 000,00 256 794,00 

2029 5 990 000,00 970 000,00 206 054,00 

2030 4 550 000,00 1 440 000,00 176 754,00 

2031 3 110 000,00 1 440 000,00 134 575,00 

2032 1 557 500,00 1 552 500,00 2 397,00 

2033 0,00 1 557 500,00 46 517,00 
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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 31.12.2021 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 

2021 4,65% 9,97% TAK 

2022 6,17% 12,48% TAK 

2023 8,54% 13,28% TAK 

2024 4,74% 11,71% TAK 

2025 4,67% 9,37% TAK 

2026 5,79% 9,63% TAK 

2027 4,91% 10,07% TAK 

2028 4,06% 9,40% TAK 

2029 2,46% 9,00% TAK 

2030 3,28% 9,48% TAK 

2031 3,10% 9,41% TAK 

2032 3,15% 9,33% TAK 

2033 2,98% 9,23% TAK 
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Tabela 5. Powiat krapkowicki na tle pozostałych powiatów w województwie opolskim w 2021 r. 

Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym dane statystyczne przedstawiające porównanie 
poszczególnych powiatów województwa opolskiego pod względem wskaźników finansowych, 
gospodarczych i demograficznych. 

Liczba ludności, struktura budżetu, bezrobocie 
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Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

na 1 mieszkańca 

BRZESKI 89 282 7 7 8 658 8,8 

GŁUBCZYCKI 45 015 1 8 1 1018 10,6 

K.-KOZIELSKI 93 001 6 9 5 618 8,3 

KLUCZBORSKI 65 026 5 4 4 712 8,7 

KRAPKOWICKI 63 196 10 11 10 420 5,9 

NAMYSŁOWSKI 42 543 2 3 6 666 8,6 

NYSKI 135 864 4 2 3 582 8,9 

OLESKI 64 788 8 5 9 591 7,4 

OPOLSKI 123 532 11 10 11 298 7,4 

PRUDNICKI 54 765 3 1 2 620 9,7 

STRZELECKI 73 923 9 6 7 586 5,4 

  Lokaty od 1 do 10, gdzie 
najmniejszą wartość 

oznaczono jako lokata 1, 
a największą wartość 

oznaczono jako lokata 10 

  

*Stan na marzec 2022 r. wg GUS.  
  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

12 
 

Dla powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu występuje silna korelacja dla wskaźników 
(w punktach procentowych) udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z udziałem 
podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Wynika to zapewne ze 
znaczącego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach 
ogółem i bieżących. W poniższej tabeli uszeregowano wskaźniki dla poszczególnych powiatów 
wg wartości zmiennej syntetycznej od największej do najmniejszej. Kolejność prezentowanych 
powiatów w tabeli jest nieprzypadkowa. Wynika ona z różnicy wartości wskaźników danej 
jednostki względem lidera. Pokazuje nie tylko pozycję w rankingu, ale również to, o ile odbiega 
dana jednostka od lidera w grupie. 

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu 
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  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

26 OPOLSKI 0,75 0,51 0,37 0,44 0,27 1,00 0,63 

117 KRAPKOWICKI 0,65 0,49 0,29 0,16 0,07 0,66 0,48 

142 PRUDNICKI 0,51 0,27 0,32 0,14 0,49 0,68 0,21 

165 NAMYSŁOWSKI 0,25 0,31 0,31 0,21 0,24 0,94 0,26 

178 STRZELECKI 0,48 0,28 0,21 0,29 0,14 0,79 0,30 

214 GŁUBCZYCKI 0,80 0,23 0,27 0,05 0,05 0,82 0,11 

224 BRZESKI 0,38 0,18 0,19 0,15 0,29 0,74 0,35 

227 OLESKI 0,25 0,23 0,16 0,13 0,31 0,92 0,29 

253 K.-KOZIELSKI 0,34 0,27 0,09 0,30 0,01 0,88 0,32 

279 NYSKI 0,30 0,36 0,24 0,25 0,04 0,65 0,26 

314 KLUCZBORSKI 0,37 0,21 0,07 0,21 0,12 0,17 0,20 

Wg RIO, stan na koniec IV kwartału 2021 r.  

Legenda: 

Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

Wskaźnik pokazuje, jaką część dochodów budżetu ogółem stanowią dochody własne. 
Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowana jest jako 
podstawowy miernik oceny tej samodzielności. Poziom wskaźnika informuje 
o możliwości prowadzenia polityki dochodowej. 
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Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 

Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem jest jednym z ważniejszych 
wskaźników, bowiem wartość nadwyżki operacyjnej służy często do opracowywania 
innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do przeprowadzania analizy i oceny 
sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

Wskaźnik ten jest jedynym z wielu wskaźników wykorzystywanych do szerokiej analizy, 
przedmiotem której jest dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego walorem informacyjnym jest pokazanie, jaką część wydatków 
ogółem stanowią wydatki inwestycyjne. 

Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

Relacja ta wskazuje, jaką część wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego 
stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysoki udział wydatków na 
wynagrodzenia i pochodnych wpływa niekorzystnie na zarządzania finansami jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Wskaźnik 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń 

Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych, źródeł 
finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ich pojawienie się 
w systemie zasilania finansowego wpływa na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, 
przez co traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Generalnie, 
im większy wolumen środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tym większe 
możliwości rozwojowe (pominąwszy niedogodności związane z pozyskiwaniem, jak 
i rozliczeniem tych środków). 

Wskaźnik 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 

Relacja ta obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego 
w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki. 

Wskaźnik 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących 

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie 
z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 ustawy) – traktowane 
są jako dochody własne, a ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od szczebla 
organizacyjnego. 

 

  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

14 
 

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 

10 grudnia 2020 r. Powiat Krapkowicki zawarł umowę z Wojewodą Opolskim 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
i modernizacja istniejącej instalacji tlenu, zakup paneli i reduktorów” 
w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Przyznana dotacja dotyczyła 
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap polegał 
na zakupie niezbędnego sprzętu i wykonany został do 31 grudnia 2020 r. 
Drugi etap polegał na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazów medycznych i 
został ukończony 31 maja 2021 roku. Tym samym efekt wykonanej inwestycji 
został osiągnięty. Zrealizowanie zadania poprzez wykonanie wewnętrznej 
instalacji gazów medycznych w miejscach dotychczas niedostępnych w 
Szpitalu, zapewniło wszystkim pacjentom hospitalizowanym dostęp do 
tlenoterapii bez konieczności używania butli z tlenem. Wykonana inwestycja 
umożliwiła rezygnację ze stosowania butli tlenowych i pełne wykorzystanie 
istniejącego zbiornika z ciekłym tlenem. Całkowity koszt zadania wyniósł: 
295 702,27 zł, z czego otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 
250 000,00 zł.  
16 grudnia 2021 r. rozpoczęto szczepienia najmłodszej grupy uprawnionych 
do szczepień przeciw Covid-19, tj. dzieci od 6 roku życia. 
26 listopada 2021 roku odbyły się Opolskie Warsztaty Medyczne, w których 
Powiat Krapkowicki, wraz z KCZ Sp. z o.o. i Nutricom sp. z o.o., był jednym 
z organizatorów. Warsztaty odbyły się w Kamieniu Śląskim, co stanowiło 
doskonałą okazję do promocji personelu szpitala oraz wykonywanych przez 
niego świadczeń. 
15 listopada 2021 r. została uruchomiona aplikacja WPA informująca 
mieszkańców o otwartych, zamkniętych i dyżurujących aptekach na terenie 
powiatu krapkowickiego. Aplikacja jest możliwa do pobrania na smartfony.  
Ponadto w 10 aptekach z terenu powiatu krapkowickiego oraz w 
Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zostały umieszczone w miejscach 
widocznych dla mieszkańców tablety, na których 24 godziny na dobę 
wyświetla się aktualna informacja o dyżurujących aptekach.  
27 kwietnia 2021 r. Powiat Krapkowicki zwrócił się do Wojewody Opolskiego 
z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 5 tys. zł. na utworzenie Punktu 
Szczepień Powszechnych zlokalizowanego w Zespole Szkół im. Jana 
Kilińskiego przy ul. Ks. Franciszka Duszy 7. Z otrzymanych środków 
finansowych pokryto wydatki związane m.in. z wykonaniem banerów 
informacyjnych oraz wynajmem zabudowy tymczasowej na potrzeby 
funkcjonowania punktu szczepień powszechnych.  
26 listopada 2021 r. Powiat Krapkowicki zakupił 45 testów antygenowych na 
obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w celu wykonywania diagnostyki 
u najbardziej zagrożonych zakażeniem pracowników Starostwa Powiatowego 
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w Krapkowicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa 
SARS-CoV-2. 
Od 14 marca 2020 r. wprowadzono w całym kraju stan zagrożenia 
epidemiologicznego. Od tego momentu rozpoczęły się działania polegające 
na zabezpieczeniu środków ochrony osobistej niezbędnych do 
zabezpieczenia pracowników starostwa, wsparcia na wypadek kryzysowej 
sytuacji krapkowickiego szpitala. Przez 2021 rok nie zabrakło żadnej z tych 
placówek środków ochrony osobistej. W 2021 r. pozyskiwane były zarówno 
ze środków własnych, ale również z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.  
W 2021 roku kontynuowano działania Powiatu Krapkowickiego jako organu 
właścicielskiego Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., które 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 
dalsza decyzja o prowadzeniu triażu 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 umożliwiły 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  5 maja 
pierwszego w kraju punktu „drive-thru” umożliwiającego wykonanie badań 
na obecność koronawirusa bez konieczności opuszczania samochodu. 
W 2021 roku na terenie Szpitala powstał profesjonalny punkt wymazowy, 
sfinansowany ze środków Powiatu Krapkowickiego. Obsługą jak do tej pory 
zajął się personel KCZ Sp.  z o.o. Nie bez przesady można stwierdzić, że jest to 
jedyny, tak profesjonalny punkt wymazowy na terenie Opolszczyzny. 
W punkcie wykonywane były badania z wykorzystaniem testów RT-PCR oraz 
testów antygenowych. W miarę nasilania się zachorowań zwiększały się 
uprawnienia osób, które podlegały testowaniu. W tym punkcie testowane 
były osoby kierowane przez lekarzy POZ, przedsiębiorstwa kierujące swoich 
pracowników  na badania, osoby indywidualne. Testowane były wszystkie 
osoby przed hospitalizacją w szpitalu. Ponadto Krapkowickie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. było odpowiedzialne za wykonywanie testów mobilnych 
wykonywanych na terenie całego województwa opolskiego w miejscu 
zamieszkania lub pobytu pacjentów. W największym okresie zachorowalności 
badania wykonywane były nawet przez 10 karetek wymazowych 
jednocześnie.  W 2021 roku KCZ Sp. z o.o. wykonała łącznie 32.289 testów, 
z czego 18.532 stacjonarnych w szpitalu oraz 13.757 mobilnych. 
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. 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).  Na 13 dni przed rocznicą pierwszych szczepień przeciw Covid-
19, bo 16 grudnia 2021 r. rozpoczęto szczepienia najmłodszej grupy 
uprawnionych do szczepień tj. dzieci od 6 roku życia. Krapkowickie Centrum 
Zdrowia było jednym z pierwszych podmiotów wykonujących szczepienia na 
terenie naszego województwa. Dzięki wypracowanym schematom 
organizacyjnym możliwe było uruchomienie punktów populacyjnych 
i powszechnych w powiecie, który po uruchomieniu punktu w Liceum 
Ogólnokształcącym w Krapkowicach potrafił obsłużyć dziennie nawet 1000 
osób. Ponadto we współpracy z Powiatem Opolskim, Politechniką Opolską  
uruchomiono punkt szczepień w Opolu. Dodatkowo jako jeden realizator na 
terenie południa województwa KCZ Sp. z o.o. prowadził szczepienia mobilne, 
czyli szczepienia wykonywane w domu pacjentów, których stan zdrowia nie 
pozwalał na dojazd do stacjonarnego punktu szczepień. Swoim 
doświadczeniem w tym zakresie personel szpitala mógł wspomóc szczepienia 
organizowane 1-3 maja 2021 r. w Opolu pod Urzędem Wojewódzkim, gdzie 
wszczepiono ponad 700 osób. Organizowane z Gminą Zdzieszowice, 
Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach kilkukrotnie szczepienia 
na terenie tej gminy. Nasza placówka obsługiwała również szczepienia 
nauczycieli, które odbywały się we współpracy z Dyrekcją Szkół oraz 
Wydziałami Edukacji poszczególnych gmin. W 2021 roku wykonano 46.445 
szczepień, z czego 13.735 w Opolu. 
Przez cały 2021 r. stale monitorowano poziom zagrożenia epidemicznego 
i podejmowano wszelkie możliwe działania, aby elastycznie i na miarę 
możliwości przeciwdziałać i zwalczać skutki epidemii. 

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. oraz 31.12.2021 

Obszar Wskaźnik zapadalności 

(liczba przypadków w przeliczeniu  
na 10 tys. mieszkańców) 

2020          2021 

Gmina Krapkowice 390,70      641,08  

Gmina Gogolin 454,43       636,68 

Gmina Zdzieszowice 361,22      787,57 

Gmina Strzeleczki 365,57     494,48 

Gmina Walce 338,23     712,69 

Powiat krapkowicki łącznie 391,60     658,54 
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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 
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.  

Oddział zakończył pracę 14 lutego 2021 roku. Po tym czasie podczas 
kolejnych fal zachorowań nie otwierano już w 2021 r. na terenie powiatu 
krapkowickiego oddziału dla osób zakażonych. KCZ Sp. z o.o. było jednym 
z niewielu szpitali na terenie województwa zabezpieczających opieką dla 
osób z innymi schorzeniami niż Covid-19. W pewnym momencie, podczas 
największej fali zachorowań spowodowanej odmianą Delta i Omicron,  
przekształcono większość oddziałów chorób wewnętrznych na 
Opolszczyźnie. W tym czasie pozostały oddziały w Krapkowicach, Nysie, 
Opolu, Brzegu, a oddział krapkowicki był każdego dnia w pełni obłożony. 
Mimo tego zdarzało się, że konieczna byłą hospitalizacja pacjentów ponad 
możliwy stan. Na uwagę zasługuje fakt, że w II połowie 2021 roku nie 
zdecydowano się na wprowadzenie oddziałów III poziomu Covid. Oznaczało 
to, że mimo braku posiadania oddziału covidowego, szpital w Krapkowicach 
przyjmował pacjentów zakażonych Covid-19, których główną przyczyną 
hospitalizacji były inne choroby. Przykładowo kobiety w ciąży zakażone Covid-
19 rodziły na sali porodowej, zabiegi chirurgiczne wykonywano również 
zakażonym pacjentom. Sprawiało to dodatkowe utrudnienie personelowi 
szpitala, ponieważ zabieg, czy poród wykonywany był w pełnym 
zabezpieczeniu, jak i opieka nad pacjentem wymagała dodatkowego 
zabezpieczenia, a tym samym dodatkowych kosztów. 

Dzięki prowadzonym szczepieniom mogliśmy zminimalizować zakażenia 
wśród personelu szpitala, a także wśród hospitalizowanych pacjentów. 
można było to zauważyć zwłaszcza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 
Krapkowickie Centrum Zdrowia  
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Działania 
profilaktyczne 
mające na celu 
przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-
2 wśród 
mieszkańców 
powiatu 
krapkowickiego 

W marcu 2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach otrzymał 
środki finansowe w wysokości 20.765,27 zł, pochodzące z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, na działania mające na celu przeciwdziałanie 
skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. W ramach otrzymanej 
pomocy zakupiono środki ochrony osobistej m.in. rękawice ochronne oraz 
wypłacono nagrody dla 19 pracowników DPS „Anna” w Krapkowicach za 
sumienną i rzetelną pracę w trudnych warunkach pandemii. Natomiast we 
wrześniu 2021 r. DPS „Anna” w Krapkowicach otrzymał środki finansowe 
w wysokości 9.699,00 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na 
przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych 
wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym. Środki te zostały przeznaczone na 
zakup jednorazowych rękawiczek nitrylowych.  

Inne działania 
prozdrowotne 

W 2021 r. prowadzono działania z zakresu szeroko pojętej edukacji 
zdrowotnej. 
W dniach 26-27 listopada 2021 r. zorganizowano XII Opolskie Warsztaty 
Medyczne „Postępy w leczeniu ran przewlekłych. Leczenie żywieniowe 
dojelitowe i pozajelitowe”. Warsztaty odbywały się w formie hybrydowej - 
stacjonarnie w Kamieniu Śląskim oraz transmitowane online za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość. Tematyka warsztatów związana 
była z profilaktyką leczenia ran przewlekłych oraz zaprezentowaniem m.in. 
mieszkańcom z terenu powiatu krapkowickiego metod i sposobów ich 
leczenia. Ponadto warsztaty miały na celu wymianę dobrych praktyk 
pomiędzy kadrą medyczną zajmującą się tematyką leczenia ran przewlekłych. 
Organizatorami warsztatów byli: Powiat Krapkowicki, KCZ Sp. z o.o. 
w Krapkowicach oraz firma Nutrikon.  
4 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach Polskiego Towarzystwa 
Chirurgicznego Oddział Opolski, Organizacja spotkania związana jest 
z profilaktyką leczenia chorób nowotworowych oraz zaprezentowaniem 
m.in. mieszkańcom z terenu powiatu krapkowickiego metod i sposobów 
leczenia. Organizatorami spotkania byli: Powiat Krapkowicki, KCZ Sp. z o.o. 
w Krapkowicach oraz Nutrikon. W programie, oprócz wykładu prof. dr hab. 
n.med. Andrzeja Budzyńskiego transmitowanego online, pn. „Podstawy 
teoretyczne operacji laparoskopowej resekcji guza głowy trzustki”, odbyła się 
także transmisja z sali operacyjnej, gdzie prof. Budzyński przeprowadził 
zabieg operacji laparoskopowej resekcji guza głowy trzustki. Wydarzenie to 
miało również na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy kadrą medyczną 
zatrudnioną na Oddziale Chirurgicznym KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach. 
W dniach 18 i 21 listopada 2021 r. przeprowadzono program profilaktyczny 
pn. „Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni”, z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom od narkotyków oraz ryzykownych zachowań młodzieży 
związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, skierowany do 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.  
W wydarzeniu uczestniczyło 289 uczniów. Program profilaktyczny został 
w całości dofinansowany przez Powiat Krapkowicki w wysokości 1.200,00 zł. 
1 września 2021 roku rozpoczął działalność Pododdział patologii noworodka. 
Powstał w miejscu pomieszczeń administracji. Łączna powierzchnia oddziału 
to 237 m2. Inwestycja finansowana z kilku źródeł, w tym największym 
Fundusze UE. Inwestycja warta ponad 3 mln złotych, w ramach której 
zakupiono sprzęt, dokonano prac remontowo-budowlanych. Dzięki tej 
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inwestycji będą mogły rodzić się u nas dzieci z  ciąży bliźniaczej, dzieci 
urodzone od 32 tygodnia ciąży. Ponadto na oddziale neonatologicznym będą 
mogły być hospitalizowane dzieci po pobycie z domu lub dzieci kierowane 
z innych oddziałów neonatologicznych. Otwarcie tego oddziału sprawiło, 
że oddział neonatologiczny,  także oddział ginekologiczno-położniczy zyskał 
II poziom referencyjności, pierwszy raz w historii lecznictwa szpitalnego 
w Krapkowicach. Otwarcie tego pododdziału było jednym z ważniejszych, po 
rozbudowie w 2010 roku zadań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej 
mieszkańców powiatu krapkowickiego. dzięki tym działaniom  
Przez cały 2021 rok prowadzono program profilaktyczny w kierunku 
wykrywania raka jelita grubego, który jest przyczyną średnio 33 zgonów 
dziennie w Polsce. Program prowadzony jest od kilku lat i skierowany jest do 
mieszkańców powiatu krapkowickiego, przy czym finansowanie pochodzi ze 
środków unijnych. W związku z częstymi zachorowaniami pacjentów na 
Covid-19 i odwoływanymi przez nich wizytami, konieczne było przedłużenie 
realizacji projektu do 31.12.2022 roku. Dzięki temu jeszcze część z osób 
będzie mogła skorzystać z bezpłatnych badań w 2022 roku.  
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. prowadzi również program opieki 
okołoporodowej skierowany do kobiet w ciąży, dzieci, rodziców z terenów 
powiatu krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego. W ramach projektu 
współfinasowanego ze środków unijnych możliwe jest skorzystanie 
bezpłatnie ze szkoły rodzenia, wczesnej rehabilitacji poporodowej, opieki 
rehabilitacyjnej dla dzieci, porad prawnych, specjalistycznych konsultacji 
lekarskich,  badań prenatalnych dla kobiet w ciąży. 
Zakończone zostało postępowanie przetargowe, podpisano umowę  
i rozpoczęto prace projektowe nad największa inwestycji w powiecie,  
a mianowicie rozbudową szpitala w Krapkowicach 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Obszar o znaczeniu strategicznym. W 2021 r. kierunki działań skierowane były 
zarówno na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców jak 
i szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną. Ponadto podejmowano kolejne 
kroki związane z kontynuacją rozbudowy Krapkowickiego Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. 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. Powiatowy program ochrony środowiska Ochrona środowiska przyrodniczego 
2. Uproszczony plan urządzenia lasu – 

inwentaryzacja 
Gospodarka leśna 

3. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Bezpieczeństwo,  
gospodarka wodna 

4. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości 
Powiatu 

Zarządzanie JST,  
gospodarka mieniem 

5. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów 
społecznych 

Polityka społeczna 

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

zawodowej osób będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 

Polityka społeczna 

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

Polityka społeczna 

9. Powiatowy program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Polityka społeczna 

10. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Polityka społeczna 
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11. Powiatowy plan zarządzania kryzysowego Zarządzanie kryzysowe 

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

Krapkowickiego na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowej 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

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

Bezpieczeństwo 

 

Tabela 8. 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 31.12.2021 r. 

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

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2021 r.  

§ odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych w pasach dróg 
powiatowych; 

§ likwidacja lub modernizacja przez mieszkańców kotłowni poprzez 
wymianę na ekologiczne kotły. Udzielono dotacji 80 mieszkańcom 
na łączna kwotę 160 000 zł; 

§ 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 literacko-ekologiczny dla mieszkańców pn. „Nasze rady 
na odpady”; 

- konkurs dla przedszkoli na filmik instruktażowy pt. „Segregacja 
odpadów prosta sprawa, segregowanie śmieci to zabawa”; 

- kampania „Powiat Krapkowicki bez plastiku” w ramach Dnia bez 
śmiecenia rozdawano ekologiczne torby wielokrotnego użycia; 
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- przeprowadzenie Olimpiady ekologicznej dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodność w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody 
Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”; 

- Przeprowadzono ankietę pt. „Oddychaj zdrowo i bezpiecznie”  
wśród mieszkańców powiatu celem sprawdzenia, czy wiedzą 
co to jest Bon ekologiczny, jakim paliwem ogrzewają domostwa 
oraz co przekonałoby ich do wymiany pieca c.o. na ekologiczny.  

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 
poszerzono katalog dotowanych inwestycji o pompy ciepła. Pozostałe 
obszary działań odpowiadają współczesnym wymogom. 

 

 

Tabela 9. 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 2021 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 
2021 r. 

§ wyjazdy na odbiór drewna w lasach; 
§ wyjazdy na ocenę drzew przeznaczonych 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. 
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Tabela 10. Analiza Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Nazwa dokumentu  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

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

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2021 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 2021 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 2021. 

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.  
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Tabela 11. 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 2021 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 a także zbycia 
nieruchomości zbędnych dla Powiatu Krapkowickiego i nie 
przynoszących dochodów. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2021 r. 

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

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Plan przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Krapkowickiego na lata 2021 -
2023 realizowany jest  prawidłowo, wsparty jednocześnie stałą analizą 
majątku powiatu. 

 

Tabela 12. 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 2021 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 2021 r. 

1. Aktywizacja bezrobotnych poprzez różnorodne formy wsparcia 
m.in. poprzez: 
§ prace społecznie użyteczne,  
§ roboty publiczne i prace interwencyjne; 
§ pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w tym przez 

staże zawodowe i szkolenia; 
§ poradnictwo zawodowe; 
§ pośrednictwo pracy w oparciu o aktualne oferty pracy. 

2. Wspieranie rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
prawidłowego jej funkcjonowania m.in. : 
§ bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna; 
§ bezpłatna pomoc pedagogiczną w zakresie doboru właściwych 

metod wychowawczych adekwatnych do wieku i poziomu 
rozwoju dziecka; 

§ terapia rodzinna; 
§ wsparcie finansowe. 
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3. Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, w rozwiązywaniu problemów m.in. poprzez: 
§ bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne; 
§ indywidualne i grupowe; 
§ pracę socjalną; 
§ wsparcie finansowe; 
§ szkolenia; 
§ wspólną integrację. 

4. Wspieranie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę 
zastępczą (bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, praca 
socjalna, wsparcie finansowe, zapewnienie odpowiednich 
warunków mieszkaniowych poprzez miejsce w mieszkaniu 
chronionym). 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze 
środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu 
ich zamieszkania, likwidacji barier technicznych 
i  w  komunikowaniu się, dofinansowanie do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
oraz realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”. 

6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (bezpłatne 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 

 

Tabela 13. 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 2021 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 2021 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 w ww. 
programie na lata 2018-2020. 
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Tabela 14. 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 2021 r.  

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna, praca socjalna dla osób 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz ich rodzin. 

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

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2021 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. 

 

 

Tabela 15. 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 2021 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 2021 r. 

1. Funkcjonowanie klas integracyjnych, szkoły specjalnej. 
2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do 
likwidacji barier technicznych i  w komunikowaniu się osobom 
niepełnosprawnym. 

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 
działań, co w szczegółach opisano w tab. 30. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Monitorowanie realizacji i ewaluacji programu nie wymusza aktualizacji 
programu. 
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Tabela 16. Analiza Powiatowego planu zarządzania kryzysowego 

Nazwa dokumentu  Powiatowy plan zarządzania kryzysowego 

Podstawowe 
założenia 

Plan służy ustaleniu i przygotowaniu na terenie powiatu przedsięwzięć 
organizacyjnych i rzeczowych zarządzania kryzysowego na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. 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 2021 r.  

Zadania realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.2022.261 z póż.zm.). 
 

Najważniejsze 
działania 
podejmowane w 
2021 r. 

W dniu 31 maja 2021 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie na rzecz 
realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie służb zarządzania 
kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu 
specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków 
zagrożeń w tym związanych z COVID-19”. Liderem tego projektu jest 
samorząd województwa, zaś partnerami zostali: Miasto Opole oraz Powiaty 
Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Nyski, 
Oleski, Prudnicki i Strzelecki. Projekt ma być dofinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
(działanie 4.2 – system wczesnego reagowania i ratownictwa).  
W ramach tego zadania planowany jest zakup 11 samochodów typu pick-up  
(z homologacją  ciężarową) wraz z wyposażeniem, przystosowanych do 
zadań wykonywanych przez służby zarządzania kryzysowego m.in.  
wyciągarką wraz z zestawem wyciągarkowym, przetwornicą  230V,  hakiem 
holowniczym, dodatkowym oświetleniem dachowym LED, radiotelefonem 
przewoźnym oraz radiostacją nasobną (umożliwiającą prowadzenie łączności 
bezprzewodowej podczas działań) oraz systemem nagłośnienia 
(umożliwiającym przekazywanie komunikatów dźwiękowych). Pojazdy 
zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji szybkiego 
reagowania w celu zapobiegania różnym sytuacjom kryzysowym 
i przejmowania nad nimi kontroli, a także usuwania ich skutków. Elementem 
uzupełniającym wyposażenia będą m.in. namiot pneumatyczny wraz 
z agregatem prądotwórczym oraz z ekwipunkiem umożliwiającym 
utworzenie mobilnego punktu sanitarnego, dron, defibrylator oraz środki 
ochrony osobistej. 
Projekt realizowany jest po to, by wzmocnić potencjał powiatowych centrów 
zarządzania kryzysowego. Przyczyni się też do szybszego  
i skuteczniejszego opanowania sytuacji kryzysowych. Nie bez znaczenia jest 
także możliwość lepszego i skuteczniejszego działania w sytuacji pandemii. 
Informowano na bieżąco o zagrożeniach meteorologicznych oraz 
o przekroczeniu tzw. poziomów informowania pyłu, w tym o ryzyku 
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wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 
10. 
w dniu 9 marca Starostowie brali udział w zdalnym Posiedzeniu 
Wojewódzkiego zespołu Zarządzania kryzysowego, którego głównym 
tematem było omówienie sytuacji epizootycznej i zakresu działań w związku 
z podejrzeniem wystąpienia na terenie powiatu głubczyckiego wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. 
W dniu 17 marca Wojewoda Opolski podpisał Rozporządzenie NR 
0510/P/1/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków  
(HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko - kozielskiego i 
prudnickiego. W związku z zagrożeniem występującym na terenie powiatu 
krapkowickiego, zwołano na polecenie Starosty Krapkowickiego – jeszcze 
przed Zarządzeniem Wojewody Opolskiego – posiedzenie PZZK. 
W dniu 28 października Starostowie uczestniczyli w Posiedzeniu 
Wojewódzkiego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, podczas którego została 
dokonana ocena przygotowania powiatów do sezonu zimowego 2021/2022. 

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 2021 r. 
zagrożeniom na terenie powiatu. Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 17. 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 miesiącach: lutym, maju oraz 
wrześniu 2021 r. na terenie powiatu krapkowickiego wystąpiło 
zagrożenie powodziowe (wezbranie na rzece Odrze, z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych). 
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 31.12.2021 r.  

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

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2021 r. 

Na bieżąco monitorowano stan wód, przesyłano meldunki ostrzeżenia 
meteorologiczne i komunikaty.  
W dniach 17-20 maja 2021 r. doszło do wezbrania rzeki Odry. Przyczyną 
były nawalne opady deszczu w Krzyżanowicach, w województwie 
śląskim. Suma opadów w tym województwie wyniosła 11 mm/m2, 
w województwie opolskim zaś 9 mm/m2. Na rzece Odra w dniach 18-
20.05.2021 r. stany wód wzrosły do wysokich, przekraczając stany 
ostrzegawcze. Najwyższy stan rzeki Odra w Krapkowicach zanotowano 
19 maja 2021 r. o godz. 5:00 – wynosił 3,52 m. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Wymagana aktualizacja modelu symulacyjnego do stałej analizy 
śledzenia stanu Odry i jej dopływów, aby móc 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.  
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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. Obecnie głównym podmiotem 
odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) –obejmująca strukturę 
polskich organów administracji wodnej, utworzona 1 stycznia 2018 
roku. Odpowiada za zagospodarowanie wód. Organem kierującym 
strukturą jest prezes Wód Polskich. Centralną jednostką organizacyjną 
jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. PGW WP finansowane jest ze 
środków pochodzących z opłat za pobór wód, opłat z usług wodnych 
oraz dotacji pochodzących z budżetu państwa. 

 

Tabela 18. 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 konserwator-
skich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub zaginięciem. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na  
31 grudnia 2021 r.  

Nie zaistniały okoliczności wymagające podejmowania działań, 
wynikających z przyjętych założeń: 
1. Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych – w czasie 

poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji 
kryzysowej. 

2. Podwyższenie gotowości – wprowadzanej w okresie narastania 
bezpośredniego zagrożenia przez właściwe organy kierowania 
kryzysowego. 

3. 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 2021 r. 

Aktualizacja Planu. 

Analiza 
Podsumowanie i wnioski 

Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 19. 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 2021 r.  

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

Najważniejsze działania 
podejmowane w 2021 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 własności, innych niż własność prawach majątkowych, 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  są przedmiotem najmu, dzierżawy, oddania w trwały zarząd, jak również 
obciążane są 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 20. Wartość mienia Powiatu Krapkowickiego zarządzanego przez Starostwo Powiatowe 
na dzień 31.12.2021 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: 

 
18.659.698,86 

8.335.521,12 
334.593.187,61 

3.198,84 
443.100,13 

81.792,00 
47.067,60 

783.873,02 
2.926.733,46 

365.829.172,64 

Wartości niematerialne i prawne 571.699,60 

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: 

 
7.960,00 

3.120.628,14 
51.505,52 

328.694,77 
8.184,00  

1.057.574,08  
4.574.546,51 

Wyposażenie Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
Wartość mienia po zlikwidowanym Samodzielnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej 
Wartość mienia przewłaszczonego od  Samodzielnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

 
 

694.727,78 
 

359.312,37 
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Od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia:  
§ w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przyjęto na stan mienie ruchome o wartości 

314.007,84 zł, zdjęto natomiast mienie ruchome o wartości 102.070,24 zł. 
§ w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego przyjęto na stan mienie ruchome 

o wartości 341.277,44 zł, zdjęto natomiast mienie ruchome o wartości 31.927,17 zł. 
 
Zmiany w prawach własności nieruchomości: 
1. Aktem notarialnym z dnia 27.01.2021 roku Rep. A nr 402/2021 w drodze zamiany  Powiat 

Krapkowicki przekazał na rzecz osoby fizycznej działki położone w Krapkowicach nr 94/12 
i 94/14 z mapy 10 o powierzchni 0,0221 ha i o wartości 21.500,00 zł nabywając jednocześnie 
od osoby fizycznej działkę nr położoną w Krapkowicach nr 94/10 z k.m.10 o powierzchni 
0,0221 ha i o wartości 21.500,00 zł. 

2. Na podstawie decyzji Burmistrza Gogolina nr WPS. II 6831.9.2021.JR z dnia 09.02.2021 roku 
Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę nr 206/24 z k.m.3 o powierzchni  
0,0870 ha, o wartości 13.050,00 zł, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej. 

3. Aktem notarialnym z dnia 20.05.2021 roku Rep. A nr 2603/2021 Powiat Krapkowicki nabył 
w drodze darowizny od Gminy Krapkowice działkę położoną w Krapkowicach nr 91/52  
z k.m.10 o powierzchni 0,0055 ha i o wartości 5.700,00 zł z przeznaczeniem na cele 
publiczne związane z budową i utrzymaniem pomieszczeń i obiektów ochrony zdrowia. 

4. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.2.4.2021.KP z dnia 30.04.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę drogową położoną w Żużeli gmina 
Krapkowice nr 296/5 z k.m. 5 o powierzchni 0,2630 ha, o wartości gruntu 26.300,00 zł 
i wartości budowli drogowej 460.250,00 zł. 

5. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.2.20.2020.KP z dnia 30.04.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działki drogowe położone w obrębie Gogolin 
1  nr 484, 485, 488, 489, 492/1, 493 z k.m. 8; 790, 799, 804, 805, 814/1, 815, 822/2, 823/1, 
833, 835/2, 874, 788 z k.m. 12 oraz położone w obrębie Strzebniów nr 16/1, 17, 18, 19/1, 
26, 25 z k.m. 1 o powierzchni 1,4044 ha, o wartości gruntu 140.440,00 zł i wartości budowli 
drogowej 2.457.700,00 zł. 

6. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.2.21.2020.KP z dnia 30.04.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działki drogowe położone w Zakrzowie nr 
122/13, 123/14, 125/13, 126/14, 126/16, 128/9, 132/10, 132/12, 138/7, 173/3, 174/1, 
219/4, 221/4, 222/4, 224/4, 225/3, 226/3, 227/3, 117/4, 118/8, 119/6, 120/9, 121/18, 
121/20, 121/22, 122/10, 122/15, 122/18, 123/7, 123/16, 132/9, 225/2, 123/9, 125/7, 
125/9, 126/7, 126/10, 127/4, 127/7, 128/4, 132/4, 136/1, 136/2, 137, 138/4, 148/4, 148/6, 
148/15, 168, 169/1, 172/1, 173/1, 218/2, 219/3, 221/3, 222/3, 223/3, 223/4, 224/3, 226/2, 
227/2, 228/2, 218/3 o powierzchni 2,3558 ha, o wartości gruntu 235.580,00 zł i wartości 
budowli drogowej 4.122.650,00 zł. 

7. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.2.15.2020.KP z dnia 30.04.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działki drogowe położone w Zabierzowie nr 
574/2, 647/1, 670, 677/1, 671/3 z k.m. 5; 61/2 z k.m. 2 o powierzchni 0,9364 ha, o wartości 
gruntu 93.640,00 zł i wartości budowli drogowej 93 640,00 zł. 

8. Decyzją nr IN.II.7532.2.15.2018.KP z dnia 30.04.2021 roku Wojewoda Opolski zmienił 
w części swoją decyzję z 28.06.2004 roku nr RR.IV.TM-7723-49/2004 w wyniku czego 
działka stanowiąca dotychczas własność Powiatu Krapkowickiego położona w Brożcu nr 5/1 
z k.m. 2 o powierzchni 0,1253 ha, o wartości gruntu 11.300,00 zł oraz wartości budowli 
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drogowej 215.290,46 zł  przeszła na własność Skarbu Państwa i jako część drogi gminnej 
przekazana zostanie Gminie Walce. 

9. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.V.7820.1.11.2014.DB z dnia 09.11.2015 
roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki stanowiące dotychczas własność 
Powiatu Krapkowickiego położone w Choruli  nr 80/25 z k.m.2 o powierzchni 0,2700 ha, 
o wartości 29.403,00 zł oraz nr 224/7 z k.m.3 o powierzchni 0,0544 ha, o wartości 5.924,00 
ha stały się z mocy prawa własnością Województwa Opolskiego. 

10. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.2.13.2021.KP z dnia 17.06.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę drogową położoną w Dziedzicach nr 
320/1 z k.m. 2 o powierzchni 0,0072 ha, o wartości gruntu 720,00 zł oraz wartości budowli 
drogowej 12.600,00 zł. 

11. Na podstawie decyzji Burmistrza Gogolina nr WPS. II 6831.31.2021.JR z dnia 06.07.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę nr 943/1 z k.m. 3 o powierzchni 0,0341 
ha, o wartości 13.073,00 zł, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej. 

12. Na podstawie decyzji Burmistrza Gogolina nr WPS. II 6831.27.2021.JR z dnia 24.08.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę nr 63/6 z k.m. 3 o powierzchni 0,0425 
ha, o wartości 16.294,50 zł, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej. 

13. Na podstawie decyzji Burmistrza Gogolina nr WPS. II 6831.26.2021.JR z dnia 26.05.2021 
roku Powiat Krapkowicki nabył z mocy prawa działkę nr 68/7 z k.m.3 o powierzchni 0,1282 
ha, o wartości 48.150,00 zł, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej. 

14. W dniu 03.09.2021 roku aktem notarialnym Rep. A nr 4583/2021 Powiat Krapkowicki 
sprzedał  WMG Opole II Sp. z o. o. działkę położoną w Krapkowicach nr 1151 z k.m. 12  
o powierzchni 1,3438 ha zabudowaną pięcioma budynkami w stanie niedokończonej 
budowy za kwotę 1.828.100,00 zł. 

15. Aktem notarialnym Rep. A nr 6449/2021 z dnia 17.12.2021 roku Powiat Krapkowicki wniósł 
aportem do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. nieruchomość położoną w 
Krapkowicach oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 91/54 
z k.m. 10 o powierzchni 0,6025 ha zabudowanej budynkiem szpitala o wartości 
27.000.000,00 zł. 

16. W dniu 05.10.2021 roku aktem notarialnym Rep. A nr 5097/2021 Powiat Krapkowicki 
sprzedał osobie fizycznej działkę położoną w Grocholubiu nr 1443/1 z k.m. 2 o wartości 
2.440,00 zł. 

 
W związku z przeprowadzonymi inwestycjami na drogach powiatowych zwiększono wartość 
środków trwałych o kwotę 4.769.410,31 zł.  
W 2021 r. dochód z tytułu dzierżawy, użytkowania i najmu pomieszczeń w budynkach Powiatu 
Krapkowickiego wyniósł 296 498,23 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 
31.927,17 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, pod 
nazwą „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 2021 rok. 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 21. Komunikacja 

Nazwa zadania Komunikacja 

Rejestracja pojazdów 
oraz uprawnienia dla 
kierowców 

W ramach pracy wydziału dokonano 50 756 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 2021 wydano:  

▪ 7 810  dowodów rejestracyjnych; 
▪ 3 437 kart pojazdów; 
▪ 1 318 praw jazdy; 
▪ 7 023 decyzji o rejestracji pojazdów; 
▪ 697 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów; 
▪ 97 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami; 
▪ 174 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy; 
▪  przyjęto 4052 zgłoszeń o zbyciu pojazdu. 
Na dzień 31.12.2021 r. w powiecie krapkowickim zarejestrowanych było 
ogółem 67 689 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.  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

36 
 

Na terenie powiatu krapkowickiego w 2021 r. funkcjonowało 8 Stacji Kontroli 
Pojazdów, w tym: 3 stacje okręgowe i 5 stacji podstawowych. Powyższe 
zlokalizowane są na terenie gmin: 
§ Gmina Krapkowice – 3 stacje; 
§ Gmina Zdzieszowice – 3 stacje; 
§ Gmina Gogolin – 2 stacje. 
Odnośnie ww. podmiotów, Starosta prowadzi rejestr przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz przeprowadza coroczne 
kontrole. W 2021 r. przeprowadzono osiem planowanych kontroli. 
Na terenie powiatu w 2021 r. funkcjonowało 6 Ośrodków Szkolenia 
Kierowców. Powyższe zlokalizowane są na terenie gmin: 
§ Gmina Krapkowice – 3 ośrodki; 
§ 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 2021 przeprowadzono sześć 
planowanych kontroli.  
Ponadto, z upoważnienia Starosty, pracownicy wydziału sprawują nadzór nad 
diagnostami i instruktorami nauki jazdy. W 2021 r. w ewidencji Starosty 
Krapkowickiego znajdowało się 21 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 bieżącą i terminową realizację wszystkich wniosków 
w sprawie rejestracji pojazdów oraz uprawnień dla kierowców.  
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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 z zagranicy). Podjęte w tym zakresie działania Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach częstokroć spotykały się z uznaniem 
i aprobatą mieszkańców powiatu oraz podmiotów gospodarczych. 
Obszar realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 22. 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.  

Działania z zakresu 
administracji 
architektoniczno-
budowlanej  
w 2021 r. 

§ ogółem wpłynęło wniosków – 2358; 
§ ogółem wydanych decyzji – 854; 
§ spraw pozostawionych bez rozpoznania – 32; 
§ umorzonych postępowań – 13; 
§ przygotowanych zawiadomień – 311; 
§ wystosowanych postanowień – 240; 
§ wystosowanych wezwań – 283; 
§ zweryfikowanych zgłoszeń – 345; 
§ wydanych dzienników budowy – 772; 
§ zaopiniowanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  – 4; 
§ wydanych zaświadczeń – 353; 
§ pozostałe sprawy i wystosowane pisma – 147; 
§ przeprowadzone kontrole obiektów tymczasowych – 6. 

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 weszły w lutym 2021 r. 
wprowadzone są elektroniczne druki wniosków, zgłoszeń związanych 
z procesem inwestycyjnym, w tym od lipca 2021 r. jest 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. 
Zmiany te ponadto powodują wzrost kosztów związanych z zakupem sprzętu 
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komputerowego, który jest niezbędny do realizacji tych zadań, jak również 
dostosowania obsługi elektronicznej tych systemów w sieci komputerowej. 

 

Tabela 23. 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. 
Starosta działając jako organ: ochrony środowiska, ochrony przyrody, 
rejestrujący jednostki pływające do 24 m, sprawujący nadzór nad lasami 
prywatnymi. Realizuje zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony 
środowiska, o ochronie przyrody, o lasach, o odpadach, Prawo łowieckie,  
o rybactwie śródlądowym, o rejestracji jachtów i innych jednostek 
pływających o długości do 24 m, o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zakres zadań 
w obszarze geologii 

Do Starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą 
sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych,  
dokumentacjami geologicznymi, udzielaniem koncesji dla 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. 

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 2021 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 – 1197; 
§ wydanych decyzji na wycinkę drzew – 70; 
§ decyzji na przetrzymywanie chartów – 2; 
§ wystosowanych wezwań – 69; 
§ decyzji na gospodarowanie odpadami – 2; 
§ decyzji na emisję do powietrza – 1; 
§ przyjętych zgłoszeń na emisję – 15; 
§ decyzji na wytwarzanie odpadów – 1; 
§ przeprowadzonych oględzin – 167; 
§ udzielonych informacji o środowisku – 4; 
§ wydanych decyzji umarzających opłatę za wycięcie drzew  

lub krzewów – 9; 
§ zarejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 90; 
§ wyrejestrowanych zwierząt podlegających ograniczeniu – 25; 
§ wyjazdów do lasu – 52; 
§ wydanych zaświadczeń o legalności pozyskania drewna – 44; 
§ wydanych zaświadczeń o lasach – 746; 
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§ wydanych kart wędkarskich – 129; 
§ zarejestrowanych łodzi – 4; 
§ decyzji zmieniających pozwolenia zintegrowane – 1; 
§ wydanych decyzji z zakresu uczestnictwa w handlu emisjami – 1; 
§ utworzonych kart informacyjnych – 302; 
§ pozostałe sprawy tj. sprawozdania, wnioski do ARiMR – 13; 
§ sprawy związane z geologią – 47. 
Ponadto, w ramach dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (Uchwała 
nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. 
zmieniona Uchwałą nr XVII/154/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 
października 2020 r.) dofinansowano 81 projektów na łączną kwotę 162 tys. 
zł. Dostrzega się konieczność kontynuacji programu przyznawania dotacji 
proekologicznych, jako jednego ze znaczących czynników sprzyjających 
poprawie jakości powietrza. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 24. Realizacja zadań z zakresu infrastruktury 

Nazwa zadania Infrastruktura i gospodarka 

Transport drogowy W 2021 r. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
w zakresie przewozu rzeczy oraz przewozu osób (autobusem) posiadało 
63 przedsiębiorców. Zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych 
na potrzeby własne posiadało 107 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. W 2021 r. 
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 29 pojazdów i umieszczono na parkingu 
strzeżonym. 

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. 

Infrastruktura drogowa w liczbach – dane za 2021 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 2021 r. 

1. 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. 

2. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu  na drodze powiatowej 
nr 1832 O, ul. Główna, Dworcowa  i  Chorulska w Górażdżach. 

3. Wykonanie remontu zapadniętego chodnika wraz z regulacją 
krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 1817 O  ul. Św. Jacka 
w miejscowości Kamień Śląski. 

4. Dostawa i montaż oznakowania pionowego wprowadzającego 
ograniczenie tonażowe 8 ton w miejscowości Górażdże. 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą 
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1832 O ul. Główna z ul. 
Kamienną i Wiejską w Górażdżach”. 

6. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie samosiejek w ciągu drogi 
powiatowej nr 1817 O na długości 1,5 km, na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Lotniczą w Kamieniu Śl. do granicy powiatu (kier. Otmice), po obu 
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stronach jezdni, wykonania cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie 
samosiejek w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O na odcinku Gogolin-
Górażdże, na długości 250 m, strona lewa (ok. 150 m za rondem 
w kierunku Górażdży) oraz 400 m, strona prawa (do tablicy miejscowości 
Górażdże), wycinki drzewa z gatunku Topola wraz z frezowaniem pnia 
przy drodze powiatowej nr 1829 O Kamień Śl.-Kosorowice. 

7. Wykonanie odmulenia rowu przydrożnego na długości 400 m, w ciągu 
drogi powiatowej nr 1837 O „Dobra-Rzepcze” na odcinku Łowkowice-
Pisarzowice. 

8. Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Gminy Strzeleczki. 
9. 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. 

10. Wykonanie 7-dniowego pomiaru ruchu w obu kierunkach jazdy na 
drodze powiatowej nr 1810 O Walce-Dobieszowice. 

11. „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Stradunia”, 
zlokalizowanego w obrębie przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły 
Podstawowej. 

12. „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Brożec”,  
w obrębie restauracji Bavaria. 

13. Wykonania przycięcia gałęzi oraz usunięcia samosiejek rosnących w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1210 O „Głogówek – Żużela” w miejscowości 
Rozkochów. 

14. Wycinki 1 szt. drzewa z rodzaju Robinia akacjowa w ciągu drogi 
powiatowej nr 1210 O Głogówek – Żużela w miejscowości Rozkochów. 

15. Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1464 O Walce – 
Rozkochów ul. 1 Maja w miejscowości Walce w ilości 77m2 przy użyciu 
frezarki oraz rozściełacza, frezowanie korekcyjne garbów w nawierzchni 
drogi powiatowej nr 1810 O DW416 – Twardawa ul. Opolska  
w Walcach w postaci 2 przejazdów po 50 m (głębokości ok. 5cm). 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 O ul. Główna w Dobieszowicach. 
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce  

w miejscowości Kromołów”. 
18. Wykonanie wymiany uszkodzonych barier typu olsztyńskiego 

w miejscowości Zdzieszowice, w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O 
ul. Góry Św. Anny. 

19. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla 
pieszych w pobliżu szkoły Podstawowej nr 1 w ciągu drogi powiatowej  
nr 1808 O, ul. Chrobrego w Zdzieszowicach. 

20. Wykonanie dokumentacji projektowej na wyznaczenie przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O, ul. Góry Św. Anny 
w Zdzieszowicach w obrębie skrzyżowania z ul. Pionierów i ul. Brzozową. 

21. Wycinka 3 drzew z gatunku lipa szerokolistna wraz z frezowaniem pni 
zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Chrobrego  
w Zdzieszowicach. 

22. Wykonanie pielęgnacji terenów zielonych, w tym nasadzeń wzdłuż drogi 
powiatowej ul. Góra Św. Anny oraz ul. Bolesława Chrobrego 
w Zdzieszowicach. 

23. Remont chodnika o długości 21m w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O 
ul. Chrobrego w Zdzieszowicach przed przejazdem kolejowym. 
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24. Posadowienia krawężników w ciągu drogi powiatowej Nr 1444 O 
ul. Św. Anny w miejscowości Rozwadza. 

25. Budowa chodnika przy obiekcie mostowym w ramach przebudowy drogi 
nr 1454 O w miejscowości Jasiona. 

26. Wykonanie pielęgnacji terenów zielonych wzdłuż drogi powiatowej       
ul. Góra Św. Anny oraz ul. Bolesława Chrobrego w Zdzieszowicach. 

27. Wykonanie pielęgnacji terenów zielonych, w tym nasadzeń wzdłuż drogi 
powiatowej ul. Góra Św. Anny oraz ul. Bolesława Chrobrego 
w Zdzieszowicach. 

28. Wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew oraz usunięcia samosiejek 
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1408 O, ul. Solownia 
w Zdzieszowicach, na odcinku od ul. Odrzańskiej do przeprawy 
promowej. 

29. Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1408 O,        
ul. Solownia w Zdzieszowicach. 

30. Usunięcie namułu naniesionego, na dojeździe do promu kursującego 
w ciągu drogi powiatowej od strony Mechnic. Muł i osady rzeczne, 
zostały naniesione wskutek wielodniowych opadów i wysokiego stanu 
rzeki Odry. 

31. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów  
w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

32. Remonty cząstkowe dróg powiatowych. 
33. Usługa usuwania zwierząt z dróg powiatowych. 
34. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 
35. Plan rozwoju sieci drogowej. 
36. Wykonanie pomiarów widoczności na 13 przejazdach kolejowych w ciągu 

dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego. 
37. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie samosiejek w ciągu drogi 

powiatowej nr 1817 O na długości 1,5 km, na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Lotniczą w Kamieniu Śl. do granicy powiatu (kier. Otmice), po obu 
stronach jezdni; wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięcie 
samosiejek w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O na odcinku Gogolin-
Górażdże, na długości 250 m, strona lewa (ok. 150 m za rondem 
w kierunku Górażdży) oraz 400 m, strona prawa (do tablicy miejscowości 
Górażdże) oraz wycinka drzewa z gatunku Topola wraz z frezowaniem 
pnia przy drodze powiatowej nr 1829 O Kamień Śl.-Kosorowice. 

38. Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w ciągu dróg powiatowych na 
terenie Powiatu Krapkowickiego. 

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 27 drzew rosnących w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 1811 O, na odcinku Komorniki – Kórnica oraz frezowania 
4 pniaków w pasie drogi nr 1829 O Kamień Śl. – Kosorowice. 

Zimowe utrzymanie 
dróg w 2021 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 
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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 tych zadań Powiat 
Krapkowicki w drodze przetargu wyłonił następującego Wykonawcę do 
zimowego utrzymania dróg na sezony 2020/2021 oraz 2021/2022: 
EKO-PROBUD Sp. z o.o. 47-320 Gogolin, ul. Rolna 1 – na terenie całego 
Powiatu Krapkowickiego. 

Wykaz zamówień publicznych zakończonych podpisaniem umowy, których wartość przekracza 
130.000,00 zł: 
 

Lp. Nazwa zadania Wartość umowy/umów 
(brutto) 

1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych 211 437,000 

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 O ul. Główna w 
Dobieszowicach 

1 621 073,51 

3 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich  

97 650,00 

4 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia dla zadania inwestycyjnego  

608 850,00 

5 Kompleksowa usługa świadczenia teleopieki wraz z zapewnieniem 
niezbędnego sprzętu i oprogramowania do tego celu 

142 000,00 

6 Kurs AutoCAD dla uczniów 14 500,00 

7 Usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz 
komunikacji dla Powiatu Krapkowickiego oraz powiatowych  

258 441,00 

8 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach wraz z usługą odbioru i złomowania 
tablic 

160 378,24 

9 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego i jego 
jednostek organizacyjnych 

947 196,36 

10 Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów 
komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów 

1 445 327,49 

11 Przeprowadzenie w 2021 roku emisji obligacji na kwotę 4.500.000,00 428 807,07 

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.120.101.2021 z 16 sierpnia 2021 r. 
powołał Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającą przy 
Staroście Krapkowickim, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału 
Inwestycji i Mienia, zarządcy drogi oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Krapkowicach. 
W 2021 r. Komisja rozpatrzyła 243 projekty organizacji ruchu, w tym: 
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§ zatwierdzono 43 projekty stałej organizacji ruchu, 
§ zatwierdzono 187 projektów czasowej organizacji ruchu, 
§ wycofano 1 wniosek, 
§ odesłano 1 wniosek celem naniesienia poprawek, 
§ odrzucono 1 projekt. 
§ zaopiniowano 10 projektów czasowej organizacji ruchu, 
Dodatkowo Komisja rozpatrzyła 6 wniosków związanych z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2 wnioski zostały przekazane wg. 
właściwości. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną w kraju ograniczono 
liczbę większych inwestycji drogowych, których realizacja była możliwa po 
uzyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych. Pozostałe inwestycje 
i zadania z zakresu poprawy infrastruktury zostały zrealizowane przy 
odpowiednim zbalansowaniu środków własnych, w taki sposób, aby nie 
zakłócić głównych priorytetów i kierunków działań, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.   

 

Tabela 25. 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 kontynuowano prace zmierzające do całkowitego przejścia na 
elektroniczną obsługę prac geodezyjnych. W 2021 roku 1673 na 1790, czyli 
93% 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. 
System dostępny jest 24h/7 dni w tygodniu co znacznie rozszerza dostępność 
urzędu, zwłaszcza w okresie pandemii. Umożliwiono przyjęcia do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) operatów 
geodezyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej. W 2021 r. przyjęto w takiej 
postaci 1240 operatów z 1757 czyli 71%. Operaty z prac geodezyjnych 
podłączane są do elektronicznego systemu obsługi wykonawców prac 
geodezyjnych na bieżąco, w dniu ich przyjęcia do zasobu. 
W 2021 r. zakończony został w ramach w ramach projektu „e-usługi 
cyfrowych zasobów powiatów województwa opolskiego” 
współfinansowanego ze środków RPO proces wdrażania systemu 
informatycznego poszerzającego zakres usług publicznych dostępnych drogą 
elektroniczną. Umożliwia 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. 
Kontynuowano proces cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego. W 2021 digitalizacja objęła dowody zmian w ewidencji 
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gruntów z 2020 r. oraz Akty Nadania własności.  Wykonano również 
odnowienia i modernizacji geodezyjnej osnowy poziomej na terenie gmin 
Krapkowice i Strzeleczki, co zakończyło proces odnowienia i modernizacji 
geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Z powodu pandemii COVID-19 ograniczono zakres zlecanych prac 
terenowych. Przyspieszono natomiast proces cyfryzacji Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. W chwili obecnej jest on bliski ukończenia,  
co wraz z uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu, umożliwia całkowicie elektroniczną obsługę 
składanych wniosków i wykonywanych prac geodezyjnych.  
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 26. Współpraca, programy unijne i krajowe, działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych, wolontariat 

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

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 
2021 r. przeznaczono w Budżecie Powiatu Krapkowickiego kwotę 
385.000,00 zł. Podmioty dotowane wykorzystały 215.893,91 zł, co stanowi 
56,08 % 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; 
§ porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

W otwartych konkursach wpłynęły łącznie 72 oferty na realizację zadań 
publicznych. W wyniku postępowania konkursowego przyznano 69 dotacji, 
podpisano 65 umów. Zrealizowano 63 zadania publiczne. 

Z uwagi na cały czas aktualną sytuacją epidemiczną w kraju związaną z SARS-
CoV-2, nie ogłoszono otwartego konkursu ofert w obszarze działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, by nie stwarzać sytuacji możliwego 
zarażenia wirusem w grupie społeczeństwa najbardziej narażonej na ryzyko 
cięższego przebiegu zakażenia COVID-19. 

Nie ogłoszono także otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Projekty w zakresie 
sprzyjania rozwojowi 
sportu na terenie 
powiatu 
krapkowickiego 

Powiat Krapkowicki w 2021 roku, 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 
2021 w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133 z późn. zm.). Konkurs na realizację zadań publicznych w tym 
obszarze ogłoszono Uchwałą Nr 953/2021 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu 
Krapkowickiego na rok 2021. Na ten cel przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. 
Do konkursu złożono 34 projekty. Zarząd Powiatu Krapkowickiego udzielił 
34 dotacji na łączną kwotę 100.000,00 zł. Kluby sportowe wykorzystały 
łącznie 99.999,87 zł. 
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Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych w 2021 r. 
 

Obszar Przeznaczono w 
konkursie (zł) 

Udzielono na 
podst. zawartych 

umów (zł) 

Wykorzystano 
(zł) 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego  

70 000,00 70 000,00 64 599,41 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 60 000,00 60 000,00 58 800,00 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 100 000,00 97 000,00      92 494,50 

ŁĄCZNIE 230 000,00 227 000,00 215 893,91 
Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
na terenie powiatu krapkowickiego 

100 000,00 100 000,00 99 999,87 

 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwo 
narodowe 

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
przeznaczono kwotę 70.000,00 zł. W konkursie złożono 22 oferty. Zarząd 
Powiatu Krapkowickiego ostatecznie udzielił 21 dotacji na kwotę 70.000,00 
zł. 3 oferentów zrezygnowało z realizacji zadania i nie podpisało umów 
(łącznie na kwotę 5.000,00 zł). Organizacje wykorzystały łącznie 64.599,41 zł. 
zł. 

Wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 
kwotę 100.000,00 zł. 
W konkursie złożono 25 ofert. Zarząd Powiatu Krapkowickiego udzielił 25  
dotacji na kwotę 100.000,00 zł. Jeden oferent zrezygnował z realizacji zadania 
i nie podpisał umowy (na kwotę 3.000,00 zł), natomiast 1 organizacja mimo 
podpisanej umowy nie zrealizowała zadania i nie wykorzystała dotacji (kwota 
4.500,00 zł). Organizacje wykorzystały łącznie 92.494,50 zł. 

Porządek 
i bezpieczeństwo 
publiczne 

W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przeznaczono kwotę 
60.000,00 zł. W konkursie złożono 25 ofert, dwie oferty odrzucono na etapie 
oceny formalnej. Zarząd Powiatu Krapkowickiego udzielił 23 dotacji na kwotę 
60.000,00 zł. Jeden oferent mimo podpisanej umowy (na kwotę 1.200,00) nie 
zrealizował zadania i nie wykorzystał dotacji. Organizacje wykorzystały 
łącznie 58.800,00 zł. 
 

Wykaz projektów, 
dla których umowy o 
dofinansowanie 
podpisano w 2021 r. 

1. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry św Anny w m. Zdzieszowice 
w ramach przebudowy drogi powiatowej 1808 O” 

2. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach” 

3. „Utworzenie  wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach” 

4. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!” 
5. „Nie - sami dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” 
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Wykaz projektów 
realizowanych 
w 2021 r.  
(w tym wieloletnich 
złożonych przed 
2021 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. „Nie - sami dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających 
osoby niesamodzielne” 

4. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”. 
5. „Śladami Bioróżnorodności  w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody 

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

8. „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”. 

9. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!”. 
10. „Utworzenie  wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych im. 

Piastów Opolskich w Krapkowicach”. 
11. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry św Anny w m. Zdzieszowice 

w ramach przebudowy drogi powiatowej 1808 O”. 

Wykaz projektów 
złożonych w 2021 r. 
przez Powiat 
Krapkowicki 

1. „Bezpieczni w sercu Opolszczyzny - przebudowa dróg w powiecie 
krapkowickim”. 

2. „Rozbudowa Szpitala KCZ w Krapkowicach”. 
3. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach”. 
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika 

w miejscowości Ćwiercie”. 
5. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 

w Krapkowicach”. 

Podsumowanie Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 27. 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 27,21 % 
budżetu powiatu w 2021 r. 

Szkolnictwo w jednostkach oświatowych 

SZKOŁY 

W powiecie ogółem 
w roku 

szkolnym 
2020/2021 

Prowadzone przez Powiat 
Krapkowicki 

w roku szkolnym 2021/2022 

Podstawowe 
   - w tym specjalne 

28 
1 

1 
1 

Ponadpodstawowe i policealne 12 11 

UCZNIOWIE W SZKOŁACH 

Podstawowych 
   - w tym specjalnych 

4361 
47 

50 
50 

Branżowych I stopniaa 323 343 

Liceach ogólnokształcących 337 284 

Technikach i ogólnokształcących 
szkołach artystycznychb 

535 519 

Szkołach policealnych - - 

Źródło: Szkoły powiatowe. 
a Łącznie ze specjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy 
b Dających uprawnienia zawodowe 

Absolwenci szkół 
prowadzonych przez 
Powiat Krapkowicki 
z roku szkolnego 
2020/2021 

 

 

Branżowe szkoły I stopnia
66

Licea Ogólnokształcące 68

Technika 83
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Modernizacja bazy 
dydaktycznej 
i sportowej szkół 

W roku szkolnym 2020/2021 baza dydaktyczna jednostek oświatowych 
została dodatkowo wzbogacona m.in. poprzez programy rządowe, dotacje 
celowe, udział w projektach z funduszy europejskich, a także ze środków 
budżetu powiatu oraz środków własnych szkół. 
Do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa przekazała nieodpłatnie Szkolne 
Zestawy Multimedialne składające się z tabletu, klawiatury wraz 
z oprogramowaniem i akcesoriami, w tym ładowarką i rysikiem oraz karty 
SIM. W ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” 
prowadzonego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 
szkoła otrzymała oprogramowanie komputerowe - 60 licencji, urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), laptopy - 30 szt., komputery 
stacjonarne - 20 szt., jednostki centralne komputera - 12 szt., pakiet biurowy 
z aktywacją, monitory - 12 szt., klawiatury - 12 szt., mysz - 12 szt., projektor, 
przewód HDMI, tablet graficzny, adapter bluetooth, zestaw wielofunkcyjny z 
monitorem interaktywnym 55 cali. Szkoła zakupiła również sprzęt 
komputerowy niezbędny do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych 
z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk oraz do zajęć dydaktycznych w klasach kształcących w tym 
zawodzie. Rada Rodziców zakupiła i przekazała na rzecz szkoły meble do 
czytelni Biblioteki Szkolnej, a mianowicie: krzesła plastikowe kolorowe - 8 szt., 
pufy do siedzenia - 3 szt., stolik biały dwustopniowy, narożnik szary, stolik 
szary, a także na korytarz szkoły - stolik biały dwustopniowy, regał, stolik 
okrągły, narożnik, fotele - 2 szt. 
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w ramach projektu 
„Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża” otrzymał komputery 
przenośne – 30 szt., zestawy słuchawkowo-mikrofonowe – 7 szt., kamerę, 
monitor interaktywny oraz  wizualizer. 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach w ramach programu 
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” otrzymał laptopy – 22 szt., 
54 licencje Adobe Creative Cloud, monitor interaktywny 55 cali wraz z 
komputerem i zestawem kodeków, tablet graficzny, adapter bluetooth, 
statyw do zestawu wideokonferencyjnego, zszywacz poligraficzny, wizualizer, 
ploter tnący, router VPN - 6 szt.  oraz profesjonalną drukarkę A3. Natomiast 
w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w zakresie 
doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krapkowickim”  szkoła otrzymała 
projektor multimedialny. 
Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w ramach 
programu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” otrzymał 
laptopy dla każdego nauczyciela oraz 10 laptopów dla uczniów ze 
specjalistyczną klawiaturą. Z programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
szkoła otrzymała tablety dla każdego ucznia.  
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Stworzenie 
możliwości 
efektywnego 
wykorzystania TIK 
w szkołach 
(cyfryzacja szkół) 

Zespoły szkół prowadzone przez Powiat Krapkowicki mają zapewniony 
dostęp do łączy internetowych o prędkości powyżej 100 Mb/s, jedynie Zespół 
Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach uzyskał dostęp do 
sieci internetowej światłowodowej o prędkości transmisji 300 Mb/s. Ponadto 
szkoły również korzystają z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) 
zapewniający dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. 
W szkołach korzystano z technik i metod kształcenia na odległość 
(synchronicznych i asynchronicznych). Zajęcia online prowadzone były m.in. 
poprzez platformę Discord, Clasroom, a także z wykorzystaniem platformy 
edukacyjnej Moodle. Do edukacji, zarządzania szkołą, współpracy 
i komunikacji stosowano również aplikacje pakietu Office 365, w tym Teams 
i chmurę OneDrive. W ramach programu rządowego „Aktywna tablica” 
rozwijano szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Doposażono szkoły 
m.in. w interaktywne monitory dotykowe, projektory, komputery/laptopy 
oraz w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów 
z niepełnosprawnościami. 
Nauczyciele skorzystali z szeregu szkoleń dotyczących obsługi programów 
wspomagających nauczanie zdalne m.in.: MS Teams, One Drive, Share Point, 
Yammer i inne. Wzięli udział w szkoleniach z e-liderami podczas których 
dzielili się wiedzą na temat dobrych praktyk w edukacji na odległość, 
wykorzystania umiejętności cyfrowych po zakończeniu edukacji zdalnej. 

Wspomaganie szkół 
w zakresie rozwoju 
kompetencji 
kluczowych 

Wspomaganie w rozwoju kompetencji kluczowych, a także kompetencji 
zawodowych w szkołach odbywało się między innymi dzięki realizacji 
projektów i programów takich jak: erasmus+, wspomaganie posługiwania się 
językiem obcym uczniów i nauczycieli, wsparcie dla programów rozwojowych 
(Jestem Liderką, oneTomają, CivicUp Academy, Public Speaking) kształcące 
kompetencje obywatelskie oraz szkolnictwo zawodowe w Powiecie 
Krapkowickim, kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3, opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. Tworzenie przestrzeni 
i partnerowanie wraz z uczniami w programie „Zwolnieni z Teorii – Serwis 
Myślenia” – które kształcą umiejętności pracy w zespole i społeczną 
aktywność. 

Tworzenie 
warunków do 
współpracy 
samorządów 
uczniowskich szkół 
prowadzonych 
przez Powiat 

Działania Samorządu Uczniowskiego wspierane były w zakresie integracji, 
motywowania wszystkich uczniów do działania, zachęcania do aktywności na 
rzecz innych, rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości, promocji 
zdrowego stylu życia bez nałogów oraz zdrowia psychicznego, rozbudzania 
zainteresowań, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. 
Tworzenie przestrzeni do dyskusji na różne tematy, stworzenie bazy 
informacji o potrzebach uczniów. Wsparcie projektów realizowanych 
samodzielnie przez uczniów lub całej społeczności szkolnej: Zwolnieni z Teorii, 
Jestem Liderką, Klimatyczny Kiliński w ramach EkoCzynni, Młodzi w Akcji+, 
Inspirują-decydują. 
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Finansowanie wydatków na oświatę w 2021 r. 

Jednostka Wydatki bieżące  
(bez projektów/ 

programów) 

Wydatki 
majątkowe 

Subwencja  
oświatowa 

Środki własne 
Powiatu 

Zespół Szkół  
im. J. Kilińskiego  
w Krapkowicach 

2.642.118,50 615,00 12.954.836,00 2.396.118,96 

Zespół Szkół Zawodowych  
im. Piastów Opolskich  
w Krapkowicach 

5.431.846,07 0,00 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach 

2.360.412,90 0,00 

Zespół Szkół Specjalnych  
im. J. Tuwima  
w Krapkowicach 

3.694.705,82 0,00 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna  
w Krapkowicach 

1.151.057,84 0,00 

Starostwo Powiatowe  
w Krapkowicach 

70.198,83 0,00 

RAZEM 15.350.339,96 615,00 12.954.836,00 2.396.118,96 

 
 
 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach powiatowych wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 

Jednostka / Rok szkolny Liczba 
uczniów 

Ilość Oddziałów 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich  
w Krapkowicach 
   - 2020/2021 
   - 2021/2022 

 
 

663 
668 

 
 

27 
28 

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
   - 2020/2021 
   - 2021/2022 

 
220 
266 

 
9 

10 
Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 
   - 2020/2021 
   - 2021/2022 

 
239 
196 

 
12 
10 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
   - 2020/2021 
   - 2021/2022 

 
56 
62 

 
13 
14 

RAZEM: 
   - 2020/2021 
   - 2021/2022 

 
1178 
1193 

 
61 
62 
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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,

 
kt

ór
e 

zd
ał

y 
eg

za
m

in
 

% 
zdawalności 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

- technikum 
- liceum ogólnokszt. dla dorosłych 

55 
13 

53 
12 

32 
5 

60,4 
41,7 

Zespół Szkół  im. J. Kilińskiego w Krapkowicach  

- liceum ogólnokształcące 
- liceum ogólnoksz. dla dorosłych 

44 
0 

42 
0 

36 
0 

85,7 
0,0 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 

- technikum 
- liceum ogólnokszt. dla dorosłych 

28 
11 

12 
2 

8 
1 

66,7 
50,0 

 

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 
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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 2021 r. 

-Prowadzenie działalności handlowej 
- Organizacja transportu 
- Prowadzenie rachunkowości 
- Programowanie, tworzenie i 
administrowanie stronami internetowymi i 
bazami danych 
- Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

6 
22 
10 
7 
 
 

11 

6 
22 
10 
7 
 
 

11 

2 
21 
9 
3 
 
 

7 

33 
95 
90 
43 

 
 

64 

33 
95 
90 
43 

 
 

64 

42 
85 
79 
54 

 
 

53 

Technikum, sesja czerwiec-lipiec 2021 r. 

- Prowadzenie sprzedaży 
- Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
sieci 
 

- 
- 
 

6 
20 

6 
16 

100 
80 

100 
80 

83 
79 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

- Wytwarzanie wyrobów stolarskich 
- Prowadzenie sprzedaży 
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
- Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn, urządzeń i narzędzi 
- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 

1 
4 
1 
1 
 

1 
4 
1 
1 
 

1 
4 
0 
1 
 

100 
100 

0 
100 

 

100 
91 
0 

100 
 

60 
83 
40 
55 

 
86 
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urządzeń i narzędzi 
- Prowadzenie produkcji rolniczej 
- Pozostałe zawody 

4 
 

1 
40 

4 
 

1 
40 

4 
 

0 
- 

100 
 

0 
IR* 

100 
 

0 
IR* 

 
90 
IR* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH  
Technikum, sesja styczeń-luty 2021 r. 

- Organizacja transportu oraz obsługa klientów 
i kontrahentów 
- Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji cyfrowych 
- Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

- 
 
- 

15 
 

16 
 

13 

9 
 

7 
 

11 

60 
 

44 
 

84 

60 
 

44 
 

84 

68 
 

50 
 

98 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

- Przygotowywanie potraw i napojów 
- Prowadzenie sprzedaży 

- 
- 

2 
2 

2 
1 

100 
50 

100 
100 

80 
83 

* 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 

- Stypendia Rady Powiatu Krapkowickiego 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

1 
60 
2 

500,00 
19.600,00 
6.000,00 

Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 

- Stypendium Rady Powiatu Krapkowickiego 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

2 
19 
2 

2.000,00 
9.600,00 
6.000,00 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach 

- Stypendium Rady Powiatu Krapkowickiego 
- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

2 
12 
2 

1.500,00 
3.200,00 
6.000,00 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 

- Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 200,00 
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Sposób prowadzenia 
nauki 

Nauka w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 ze względu na pandemię 
przebiegała w  sposób mieszany, tj. częściowo stacjonarnie, częściowo 
hybrydowo lub zdalnie. Uzależnione to było od obowiązujących przepisów 
oraz stanu zdrowia nauczycieli i uczniów (izolacje i kwarantanny). Dyrektorzy 
opracowali procedury bezpiecznego przebywania na  terenie szkół, w tym 
prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych. Praca jednostek była prowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego). 
Nauczyciele, którzy nie posiadali sprzętu do prowadzenia nauczania zdalnego 
zostali w niego wyposażeni. Wszyscy nauczyciele mieli możliwość 
skorzystania ze szkoleń dotyczących realizacji takiej formy nauczania. 
Uczniom nie posiadającym sprzętu do nauki zdalnej szkoły udostępniły sprzęt 
będący na ich wyposażeniu bądź umożliwiły naukę zdalną w budynku szkoły 
(np. w przypadku braku dostępu do internetu bądź trudności w nauce). 
Uczniowie mający trudności w nauce, problemy z organizacją nauki oraz 
problemy z kondycją psycho - fizyczną mieli możliwość skorzystania z różnych 
form pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej przez szkoły.  

Działalność Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest placówką 
oświatową o zasięgu powiatowym, tzw. jednostką pomocniczą szkolnictwa 
prowadzoną przez Powiat Krapkowicki, 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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Mimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
poradnia pracowała w systemie stacjonarnym, aczkolwiek z zachowaniem 
wymaganego reżimu sanitarnego. W związku z wprowadzaniem nauki zdalnej 
w szkołach utrudniona była realizacja wybranych zadań na ich terenie, często 
wspomagano się tu technikami pracy na odległość. 
W związku z wytycznymi MEN dotyczącymi działań skierowanych do uczniów 
i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach opracowała 
i przesłała do dyrektorów szkół plan działań placówki w zakresie wsparcia 
wychowawczego i psychoprofilakycznego środowiska szkolnego na ten okres. 
Realizacja programu  „Za Życiem” 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach w roku 2021 
w okresie od maja do grudnia jako wiodący ośrodek koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczy na obszarze powiatu krapkowickiego realizowała 
zlecone zadanie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem”. Realizację programu rozpoczęto w roku 2018 i zakończono w roku 
2021. Celem programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego 
niepełnosprawnością poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dziecka i jego 
rodziny. 
W roku 2021 w ramach programu prowadzono wczesne wspomaganie 
rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością 
poprzez realizację 717 godzin z przyznanego na rok 2021 limitu 780 godzin 
specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Ogółem pomocą objęto 18 dzieci 
i ich rodzin, w tym 14 dzieci z niepełnosprawnością i 4 dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością. Nieodpłatne zajęcia terapeutyczne z dziećmi przy 
aktywnym udziale rodziców w ramach realizowanego programu prowadził 
interdyscyplinarny zespół 8 specjalistów w zakresie: psychologii, pedagogiki, 
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii 
dzieci ze spektrum autyzmu, terapii SI, neurologopedii, fizjoterapii. 

Działalność diagnostyczna w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaje  
diagnoz 

Liczba osób 

Dzieci do 
3 roku 
życia 

Dzieci  
w wieku 
przedszk. 

Uczniowie 
szkół podst. 

Uczniowie 
szkół 

ponadpodst. 

Ogółem 

Psychologiczna 24 211 342 18 595 

Pedagogiczna 12 126 254 11 403 

Logopedyczna 4 68 31 - 103 

Związana z wyborem kier. 
kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i 
kariery zawodowej 

0 0 5 1 6 

Liczba przyjętych dzieci i młodzieży - 754 
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Działalność 
opiniująca  
w roku szkolnym 
2020/2021 

Liczba opinii w sprawach związanych z potrzebami rozwojowymi oraz 
edukacyjnymi dzieci i młodzieży oraz określających zakres wymaganego 
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydanych w oparciu 
o przeprowadzone działania diagnostyczno-oceniające: 296 opinii 

Działalność orzecznicza w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj orzeczeń/opinii wydanych przez zespoły orzekające Liczba 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 101 

Orzeczenia o potrzebie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i 
potrzeby indywidualnego nauczania 15 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 24 
 

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj pomocy Liczba dzieci  
objętych pomocą 

Różne formy terapii 51 

Programy profilaktyczno- wychowawcze dla zespołów klasowych 398 

Badania przesiewowe pod kątem różnych zaburzeń 62 
 

Pomoc udzielana rodzicom i nauczycielom w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj pomocy 

Liczba uczestników 

rodzice nauczyciele 

Psychologiczno-pedagogiczne punkty konsultacyjne na terenie 
poradni oraz na terenie przedszkoli i szkół 271 130 

Terapia rodziny 17 - 

Prelekcje i wykłady 41 - 

Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie wspierania rozwoju i 
kształcenia dzieci i młodzieży 

- 74 

Spotkania konsultacyjno - edukacyjne z nauczycielami i specjalistami 
przedszkoli i szkół w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

- 154 

Grupa wsparcia dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu 20 - 

Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych i zespołach ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół 

2 53 
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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 oraz 
pozyskanych środków zewnętrznych 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 bądź 
umożliwiono naukę zdalną w budynku szkoły (np. w przypadku braku dostępu 
do internetu bądź trudności w nauce). Także Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nie zawiesiła swojej działalności, pracowała w systemie 
stacjonarnym, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. 

Tabela 28. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej, w tym  pomocy społecznej, wsparcia 
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej 

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

Dom Pomocy 
Społecznej „ANNA” 

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (dalej jako Dom) realizuje 
zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu 
i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad 
gminnym i umieszczaniu w nich skierowanych osób. Dom jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Krapkowickiego. Swoją siedzibę ma w Krapkowicach, 
przy ul. Ogrodowej 5. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku 
i dysponuje 25 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Placówka świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające  na poziomie obowiązujących 
standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców. Mieszkańcy mają umożliwione korzystanie z przysługujących 
im świadczeń zdrowotnych. 
Poziom świadczonych usług przez Dom uwzględnia w szczególności: wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz 
uwzględnia stopień ich sprawności fizycznej i psychicznej. 
Dom podzielony jest na dwa budynki. Budynek główny posiada 6 pokoi 
(4 pokoje 3- os., 1 pokój 4-os., 1 pokój 2- os.), które zamieszkują osoby 
głęboko, różnorodnie chore, wymagające szczególnej opieki i całodobowej 
obserwacji. Drugi budynek wchodzący w skład placówki to „ANNA” BIS, 
w którym znajdują się 4 pokoje (3 pokoje 2-os., oraz 1 pokój 1-os.), budynek 
ten przeznaczony jest dla osób samodzielnie poruszających się i samodzielnie 
wykonujących czynności dnia codziennego, bez dużej pomocy osób trzecich. 
Sytuacja uległa zmianie ponieważ stan zdrowia dotychczas mieszkających 
tam osób ulega pogorszeniu i przewidujemy modernizację wejścia do 
budynku „BIS” umożliwiając poruszanie się tam osób niepełnosprawnych. 
Oprócz pokoi mieszkalnych Dom dysponuje m.in. świetlicą z dostępem do 
telewizora, połączoną z salą do zajęć terapeutycznych i manualnych, gdzie 
mieszkańcy spędzają większość czasu biorąc udział w zajęciach kulturalno- 
oświatowych odbywających się w tym pomieszczeniu. Dysponujemy jadalnią 
z aneksem kuchennym,  gdzie oprócz spożywania posiłków, odbywają się 
zajęcia kulinarne, mające na celu wspieranie umiejętności kulinarnych  
i manualnych mieszkańców,  oraz budowanie relacji międzyludzkich.  
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W budynki głównym znajduje się kaplica w której odbywają się obrzędy 
religijne, jak również indywidualne modlitwy mieszkańców.  W obu 
budynkach dostępne są  kuchenki pomocnicze dla mieszkańców i  ogród 
z terenem rekreacyjnym wokół domu. 
Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach otrzymał  środki finansowe 
z rezerwy celowej budżetu państwa,  które zostały wykorzystane na zakup 
środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu usług opiekuńczych.  Przeznaczona kwota na ten cel 
to 12.124,00 zł w tym pozyskane środki to 9.699,00 zł.  Ze środków 
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy 
społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
Cov-2 zakupiliśmy w kwocie 10.000,00 zł środki ochrony osobistej takie jak 
żele do dezynfekcji i maski ochronne, a 10.765,27 zł przeznaczone zostało na 
nagrody dla pracowników DPS „ANNA”  pracujących w szczególnie trudnych  
warunkach w czasie pandemii. 
Ze środków  pochodzących z jednorazowych dotacji celowych z budżetu 
państwa zakupiono: rękawice nitrylowe, fartuchy jednorazowe, dozowniki, 
przyłbice, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji powierzchni, 
maseczki. W ramach darowizny z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dwie 
stacje dezynfekcyjne. 
Pobyt w Domu jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 
2021 wynosił 38.30,00 zł do lutego, a od marca 4.070.17 zł. Odpłatność za 
pobyt w 70% jest pokrywana z dochodu mieszkańca. Pozostałą różnicę do 
wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dopłacają krewni i gminy, które 
wydały decyzję kierującą do DPS-u. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności na czas nieokreślony. 
Z pobytu w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w roku 2021 
skorzystało 28 osób. W ciągu roku przyjęto trzech nowych mieszkańców, 
wśród których jedna osoba pochodzi z terenu tutejszego powiatu. Średni 
wiek mieszkańców to 81 lat. 
W celu zapewnienia właściwego poziomu usług, Dom dysponuje 
wykwalifikowaną kadrą. W jej skład wchodzą:  fizjoterapeuci, opiekunki, 
pracownik socjalny, pracownik ds. kulturalno-oświatowych, jak również 
pracownicy biurowi, kucharki, pokojowe i konserwator. 
W Domu działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który w sposób 
indywidualny i bezpośredni zajmuje się wspieraniem mieszkańców na wielu 
płaszczyznach życia. Średnioroczny wskaźnik zatrudnienia zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,64. 
W zakresie poprawy infrastruktury domu odmalowano jeden z pokoi oraz 
wymieniono zużyte wyposażenie. Przeprowadzono remont instalacji C.O. w 
kwocie 486,00 zł, oraz remont instalacji wodnej którego koszt wyniósł 
1.200,00 zł. 
Sytuacja pandemiczna, spowodowała, że dotychczasowa integracja 
i aktywność mieszkańców w społeczności lokalnej była ograniczona, co nie 
znaczy że podopieczni nie mieli możliwości kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Aktualne możliwości technologiczne, i nauka korzystania 
z nich, takie jak kontakt on-line umożliwiły „spotkania” z rodziną i znajomymi. 
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W momencie poluzowania obostrzeń udało się zorganizować w lipcu odpust 
z okazji imienniczki Domu Anny, na który zaproszono rodziny mieszkańców 
i lokalnych artystów. 
W tym czasie mieszkańcy mogli oddać się kulturze i zacieśniać relacje 
międzyludzkie. 

Stowarzyszenie 
przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej 
„ANNA” 
w Krapkowicach 

Wsparciem Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
w Krapkowicach, które zrzesza zarówno pracowników, mieszkańców jak 
i osoby z zewnątrz. W roku 2021 Stowarzyszenie zrealizowało  projekt 
w ramach realizacji zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Podróże 
do źródeł lokalnej tożsamości”, w ramach którego zrealizowano szereg 
wyjazdów dla mieszkańców placówki, osób starszych i niepełnosprawnych 
mających na celu propagowanie lokalnej historii oraz zacieśnianie relacji. 
Działania te bardzo dobrze wpłynęły na nastroje mieszkańców. W czasie 
pandemii, kiedy było wiele ograniczeń każdy wyjazd bardzo cieszył 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 
W ramach przeciwdziałania Covid-19 i dbania o zdrowie mieszkańców 
placówki, Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie grantu z Fundacji 
Górażdże, dzięki któremu pozyskało kwotę 4.000,00 zł. Pieniądze te zostały 
wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak ozonator, jak 
również środki pomocnicze tj. rękawiczki nitrylowe i maski. 
Stowarzyszenie otrzymało również darowiznę z firmy Metsa Tissue dla 
mieszkańców w formie papieru higienicznego, co pozwoliło zaoszczędzić 
wydatki budżetowe placówki. 
Pozyskano również szereg darowizn w formie finansowej celem wsparcia 
działań statutowych stowarzyszenia od lokalnych przedsiębiorców, które 
wykorzystaliśmy za zakup rolet do okien, szaf i plafonów oświetleniowych 
w remontowanym w placówce pokoju, oraz mebli ogrodowych. 

Wsparcie 
pełnoletnich 
wychowanków 
opuszczających 
pieczę zastępczą, w 
tym m.in. 
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 2021 roku udzielono 
pomocy na: 
§ kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków, w tym dla 3 wychowanków 

z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla 15 wychowanków 
z rodzin zastępczych, łącznie 88 474,06 zł; 

§ zagospodarowanie dla 4 wychowanków, w tym dla 1 z placówki 
opiekuńczo-wychowawczej oraz dla 3 wychowanków z rodzin 
zastępczych, łącznie 8 357,00 zł; 

§ usamodzielnienie dla 3 wychowanków, w tym dla 1 wychowanka 
z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dla 2 wychowanków 
z rodzin zastępczych, łącznie 18 127,00 zł.  

Ponadto osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą mogą liczyć na 
pomoc w zabezpieczeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. 
Na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku funkcjonowały 3 mieszkania 
chronione przeznaczone łącznie dla 7 wychowanków. Mieszkania są 
kompletnie umeblowane i wyposażone. W listopadzie 2021 roku, w ramach 
projektu współfinasowanego z EFS, pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 
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rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – III edycja” zostało zakupione kolejne mieszkanie 
z przeznaczeniem dla 2 usamodzielniających się wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą. W  2021 r. przeprowadzony został 
niezbędny remont mieszkania. 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. Całkowity koszt zadania 298 735,00 zł, w tym dofinansowanie 282 
304,00 zł. Ponadto wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą mogą 
liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz wsparcie ze strony 
pracownika socjalnego. 

Wspieranie rodzin 
zastępczych w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych 
w rozwiązywaniu 
problemów w 2021r. 

W 2021 r. rodzinną pieczą zastępczą objętych było 151 dzieci umieszczonych 
w 80 rodzinach zastępczych i 7 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 2021 r. zorganizowano 2 szkolenia stacjonarne dla dwóch grup rodziców 
zastępczych pod nazwą: 
§ „Babcia i dziadek rodziną zastępczą-specyfika rodziny”; 
§ „Szkolenie doskonalące dla rodzin zastępczych zawodowych – mix 

zagadnień” (świat dziecka trafiającego do pieczy, rola rodzica 
zastępczego, trauma i uraz, budowanie więzi). 

Łączny koszt szkoleń wyniósł 4 600,00 zł. 
W ramach wspierania rodzin zastępczych w 2021 r. realizowano dwa 
projekty: 
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 
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, 

§ prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Gogolinie. Wypłacano 
wynagrodzenia prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

2. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”, 
współfinansowany z EFS: 
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§ organizacja w dniu 24 października 2021r. pikniku integracyjnego 
dla rodzin zastępczych, 

§ zakup mieszkania w Gogolinie na potrzeby utworzenia mieszkania 
chronionego wraz z wykonaniem generalnego remontu. 

Wsparcie osób 
znajdujących się w 
sytuacji kryzysowej, 
w tym osób 
doświadczających 
przemocy domowej 
oraz ich rodzin. 

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 
osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. Ma na celu czasową izolację 
członków rodzin od sprawcy przemocy oraz zapewnienie swoim klientom 
wsparcia socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego. 
W 2021 r. osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej udzielono 
następującego wsparcia: 
§ pomoc psychologiczna – z pomocy psychologa skorzystało 49 osób, 

wynagrodzenie dla psychologa wyniosło 25 800 zł, za 240 godzin 
świadczonej usługi, 

§ pomoc prawna – z pomocy skorzystało 33 osoby, wynagrodzenie dla 
prawnika wyniosło 9 600,00 zł za 120 godzin świadczonej usługi, 

§ pomoc ze strony pracownika socjalnego udzielana jest na bieżąco, 
w zależności od potrzeb. 

W 2021 r.  nikogo nie umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Rok 2021, to  trudny rok w którym nadal byliśmy dotknięci pandemią. Rok 
w którym cały czas towarzyszył strach przed chorobą, co przekładało się na 
problemy psychiczne mieszkańców, z którymi radziliśmy sobie na bieżąco, 
jednak to rok w którym trudno było cokolwiek zaplanować ze względu na 
ciągły wzrost zachorowań i wprowadzane obostrzenia. Wzrost cen pod 
koniec roku spowodował znaczne obciążenie budżetu, ale mimo to wszystkie 
potrzeby mieszkańców zostały zapewnione. Dużym powodzeniem w roku 
2021 cieszył się dostęp internetowy do bliskich i znajomych, mieszkańcy 
poznają i uczą się korzystać z  możliwości kontaktów on-line by móc w czasie 
pandemii swobodnie kontaktować się z otoczeniem. Taka forma kontaktu 
pozwoliła na to by mieszkańcy nie czuli się samotni i odizolowani. 
Wszyscy pracownicy starali się aby czas pandemii nie wpływał na jakość życia 
osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, 
poprzez doskonałą opiekę, częstszą fizjoterapię i bardzo owocnie 
organizowany czas przez pracownika socjalnego i pracownika do spraw 
kulturalno- oświatowych, czego dowodem są prace plastyczne oraz kulinarne 
wykonywane przez mieszkańców. 
Rok 2021 był rokiem nieco spokojniejszym w aspekcie pandemii, ponieważ 
nauczyliśmy się  żyć w nieco odmiennych warunkach, nie mniej jednak to czas 
niepokoju i obawy przed tym co może nas spotkać. 
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 29. 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. 

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 
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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. 

Projekty i inne 
działania w ramach 
Powiatowego 
programu działań na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Realizacja projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II” 
Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – 
II edycja, program współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. 
W ramach projektu Powiat Krapkowicki  realizuje  jedno zadanie polegające 
na usługach skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania w formie tzw. teleopieki, 
tj. udostępnienie sprzętów teleinformatycznych do domu osoby 
niesamodzielnej. Projekt zakłada uruchomienie ww. usługi dla 80 osób. 
Dzięki teleopiece istnieje możliwość szybkiego wezwania pomocy oraz 
skutecznej interwencji służb ratowniczych. W roku 2021 roku rozstrzygnięto 
przetarg na wyłonienie wykonawcy kompleksowej usługi teleopieki. 
Przeprowadzono rekrutację uczestników. Przeszkolono uczestników 
w zakresie obsługi opaski. Wybrana w przetargu firma rozpoczęła realizację 
usługi. Projekt w części realizowanej przez powiat krapkowicki zakończy się 
w 2023 r. Całkowita wartość projektu: 142 800,00 zł, dofinansowanie 
134 946,00 zł. 
Wspieranie gmin w działaniach mających na celu pozyskanie środków 
transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 
na wózkach inwalidzkich. 
Powiat Krapkowicki corocznie przystępuje do realizacji Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami III, w ramach którego samorządy 
z terenu Powiatu Krapkowickiego mogą pozyskiwać środki PFRON na 
likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W 2021 roku Gmina 
Krapkowice złożyła wniosek na dofinansowanie do zakupu samochodu 
osobowego typu mikrobus (9-osobowego) do przewozu osób 
z niepełnosprawnością, dostosowanego do transportu dwóch osób 
poruszających się na wózkach  inwalidzkich. Docelowo pojazd będzie 
przekazany na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy  z filią „Na 
Polnej” w Krapkowicach. Wartość dofinansowania z PFRON stanowi 55% 
wartości zakupu pojazdu i wynosi 97.258,55 zł. Finalizacja zakupu 
mikrobusu planowana jest do końca maja 2022 roku.  
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. 
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W 2021 roku w ramach I Modułu programu (likwidacja barier 
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) udzielono 
dofinansowania 22 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. 

C oraz C+E; 
§ dziewięć osób otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu 

elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem; 
§ trzy osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym; 
§ jedna osoby otrzymała dofinansowanie na utrzymanie sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym; 

§ dwie osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu protezy kończyny 
dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. 
protezę na III poziomie jakości oraz protezę na IV poziomie jakości; 

§ cztery 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 9 studentom (I i II transza). 
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 2021 r. 
wydatkowano 315 369,00 zł, 100% środków z PFRON. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
W 2021 roku Powiat Krapkowicki przystąpił do realizacji kolejnej edycji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program 
adresowany był do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. Asystentem mogła zostać każda osoba, która została wskazana 
przez uczestnika Programu - osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna 
prawnego. W ramach programu objętych wsparciem zostały 24 osoby 
niepełnosprawne (w tym 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności oraz 7 osób posiadających orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).  
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W 2021 r. na realizację Programu wydatkowano środki w wysokości 348 
164,44 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. 

Zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 
(PCPR i PUP) 

 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 r. 
przeznaczono 1 246 141,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 244 
823,00 zł: 
Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych – 64.782,00 zł. 
Od stycznia do końca grudnia 2021 r. wpłynęło 65 wniosków od osób 
niepełnosprawnych, w 26 przypadkach ubiegano się również 
o dofinansowanie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. W okresie 
sprawozdawczym dofinansowania udzielono dla 38 dorosłych osób 
niepełnosprawnych, na ogólną kwotę 60.416,00 zł, w tym 13.103,00 zł dla 
15 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz przyznano 
dofinansowanie dla 2 dzieci niepełnosprawnych na ogólną kwotę 4.366,00 
zł, w tym 1.746,00 zł stanowiło dofinansowanie dla opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych – 100.000,00 zł, w tym: 
§ na likwidację barier architektonicznych – 95.500,00 zł; 
§ na 33 wnioski przyznano dofinansowanie dla 30 wnioskodawców, 

z tego 4 wnioskodawców zrezygnowało z otrzymanego 
dofinansowania; 

§ na likwidację barier w komunikowaniu się – 2.000,00 zł; 
§ na 3 złożone wnioski pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek; 
§ na likwidację barier technicznych – 2.500,00 zł. 

Na 5 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski. Powodem 
negatywnego rozpatrzenia wniosków była niewystarczająca ilość środków 
finansowych PFRON. 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych – 3 600,00 zł. 
W ramach tego zadania wpłynęły 3 wnioski, podpisano dwie umowy, 
z jednym stowarzyszeniem nie podpisano umowy, gdyż zrezygnowało ze 
wsparcia. Umowy na dofinansowanie ww. zadania podpisały: Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Krapkowicach na realizację 
imprezy pn. „Światowy Dzień Seniora i Inwalidy” na kwotę 3.000,00 zł oraz 
Polski Związek Niewidomych oddział Opolski koło w Krapkowicach na 
realizację spotkania pn. „Dzień Matki i Dzień Ojca” na kwotę 600,00 zł. 
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 425.561,00 zł. 
Z 396 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 357 wniosków. 
Dofinansowanie dotyczyło przede wszystkim łóżek rehabilitacyjnych, 
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aparatów słuchowych, pieluchomajtek, wózków inwalidzkich, protez, 
balkoników oraz pionizatorów. 
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – 650 
880,00 zł ze środków PFRON oraz 72 320,00 ze środków własnych Powiatu. 
Ponadto na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w 2021 r. Gmina 
Krapkowice przekazała 204 675,92 zł. WTZ prowadzi rehabilitację społeczną 
i zawodową dla 30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
krapkowickiego. 
Rehabilitacja  zawodowa osób niepełnosprawnych - 15.910,00 zł 
W ramach otrzymanych środków skierowaliśmy na staże 2 osoby 
niepełnosprawne (poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu). Jedna 
osoba odbywała staż na stanowisku bibliotekarza, a druga na stanowisku 
recepcjonisty.  

Podsumowanie Obszar realizowany prawidłowo. 
 

 

Tabela 30. 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 jest realizowane na podstawie Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Identyfikacja potrzeb 
na lokalnym rynku 
pracy 

(Cel strategiczny 
II.1.1.1) 

W styczniu 2021 r. specjalista do spraw rozwoju zawodowego określił 
potrzeby szkoleniowe na podstawie: przyjętych ofert pracy, zgłoszeń 
pracodawców, efektywności organizowanych szkoleń, informacji o zawodach 
deficytowych. Z uzyskanych informacji powstał plan szkoleń na 2021 r. Osoby 
bezrobotne mogły wnioskować o skierowanie na wskazane przez siebie 
szkolenie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu po 
zakończonym kursie lub skorzystać z oferty szkolenia grupowego 
organizowanego z inicjatywy urzędu. 
W 2021 r. uczestniczono w badaniu pn. „Barometr zawodów”. Jest to 
krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody 
w powiecie oraz województwie opolskim. Prognoza tworzona jest dla 
każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: 
pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za 
współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także asystentów 
EURES. W badaniu mogą również uczestniczyć przedstawiciele lokalnych  
przedsiębiorców. W 2021 r. w spotkaniu brał udział przedstawiciel firmy 
“MULTISERWIS” Sp. z o.o. z Krapkowic. Na potrzeby badania wystąpiono 
również do gmin z prośbą o określenie najbliższych planów inwestycyjnych.  
Efektem badania było opracowanie raportu podsumowującego 
zapotrzebowanie na zawody deficytowe, nadwyżkowe oraz w równowadze 
na terenie Powiatu Krapkowickiego. Raporty są opracowywane dla 
poszczególnych powiatów oraz jako raport zbiorczy dla województwa 
opolskiego. 
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Stale monitorowana jest sytuacja na lokalnym rynku pracy poprzez 
utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i monitorowanie zwolnień 
grupowych. W 2021 r. w wyniku zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, zarejestrowało się w urzędzie pracy 70 osób. Osoby zostały objęte 
poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy, a doradcy klienta na 
bieżąco informowali o możliwościach aktywizacji.  

Wzrost ilości i jakości 
pozyskiwanych 
miejsc pracy 
(Cel strategiczny 
II.1.1.2) 

Powiatowy Urząd Pracy utrzymuje kontakty z pracodawcami, prowadzimy 
kwartalne plany kontaktów w celu nawiązania lub utrzymania 
dotychczasowej współpracy. 
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja na lokalnym rynku pracy, 
w szczególności dotyczącą powstawania nowych miejsc pracy i nawiązywania 
współpracy  z nowymi pracodawcami.   
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 2021 roku 
pracodawcy zgłosili do urzędu pracy  2613 wolnych miejsc pracy, w tym 2273 
niesubsydiowanych ofert pracy. Pozostałe są to oferty realizowane 
z wykorzystaniem środków publicznych tj. dofinansowania stanowisk pracy, 
roboty publiczne prace interwencyjne, staże i inne.  
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 oraz rozpowszechniane w mediach 
społecznościowych (Facebook). 
Urząd 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 2021 r. zarejestrowano 1551 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi oraz wydaliśmy 50 zezwoleń na pracę sezonową. 
Ponadto przygotowano  436 informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Utrzymywany jest stały kontakty z innymi urzędami. Na życzenie 
pracodawców przekazuje się do upowszechnienia oferty pracy oraz 
gromadzimy i udostępniamy informacje z innych urzędów o możliwościach 
podjęcia pracy przez osoby poszukujące zatrudnienia oraz o szkoleniach 
realizowanych poza obszarem swojego działania. 
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Pozyskanie i celowe 
wydatkowanie 
funduszy na 
aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych  
(Cel strategiczny 
II.1.1.3) 

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.  
W 2021 r. zgłoszono 2273 ofert pracy niesubsydiowanej i 340 ofert 
subsydiowanych. 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. W związku z podjęciem pracy 
wyrejestrowano z ewidencji urzędu 1246 osób. 
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, 
informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także o możliwości uzyskania 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W celu likwidacji bariery, 
jaką jest utrudniony bezpośredni kontakt z klientem w okresie trwającej nadal 
epidemii, wprowadzono nowe narzędzie do realizacji poradnictwa 
zawodowego. Od października 2021 r. uruchomiliśmy platformę internetową 
umożliwiającą organizację spotkań lub wydarzeń w formie on-line (webinaria 
i wideokonferencje). W celu aktywizacji jak największej grupy osób 
bezrobotnych, pozyskano  środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych.  
W 2021 roku aktywizowanoy osoby bezrobotne w ramach następujących 
funduszy: 
§ Funduszu Pracy – 1.872.068,50 zł; 
§ PO WER – aktywizacja osób młodych do 30 r. życia – 1.024.817,75 zł; 
§ RPO – aktywizacja osób powyżej 30 r. życia w szczególnej sytuacji – 

841.887,10 zł; 
§ Rezerwa Ministra – 100.000,00 zł. 
W ramach pozyskanych środków, realizowano aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych poprzez organizację staży, szkoleń, prac społecznie 
użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów na 
zasiedlenie, bonów zatrudnieniowych, refundację wynagrodzeń osób 
powyżej 50 roku życia, udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i dofinansowania tworzonych miejsc pracy. Ogółem aktywizacją  
zostało objętych 415 osób, w tym 375 nowych osób i 40 osób z roku 
poprzedniego.  
Istotne miejsce w działalności urzędu zajmowało wspieranie 
przedsiębiorczości. W 2021 r. przyznano 67 osobom bezrobotnym środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast dzięki refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy pracodawcy utworzyli 41 
nowych miejsc pracy.  
W 2021 r. rozpoczęto realizację projektu konkursowego „Zdobądź dotację – 
zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim”, na który pozyskano 
dodatkowe środki w ramach PO WER – poddziałanie 1.2.1. Projekt jest 
skierowany do osób poniżej 30 r. życia, zamierzających rozpocząć działalność 
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gospodarczą. W 2021 r. w ramach tego projektu  2 osoby otrzymały dotacje 
w łącznej wysokości 56.800,00 zł brutto. Projekt jest kontynuowany w 2022 r. 
Oprócz finansowania form aktywizacji, realizowano zadania związane 
z rejestracją osób bezrobotnych i wypłatą świadczeń z tytułu bezrobocia. 
W 2021 r. wypłaciliśmy zasiłki dla bezrobotnych w łącznej kwocie 2 428 
681,72 zł, w tym: 
§ zasiłek 80% - 550.296,78 zł; 
§ zasiłek 100% - 860.318,54 zł; 
§ zasiłek 120% - 1.018.066,40 zł. 

Dodatkowo w 2021 r. 84 osoby skorzystały z dodatków aktywizacyjnych. Łączna 
kwota wypłaconych dodatków aktywizacyjnych wyniosła 113.035,12 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.  
Pracodawca składając krajową ofertę pracy ma możliwość wnioskować 
o rozpowszechnienie jej we wskazanym kraju EOG. Pracownik w formie 
elektronicznej udostępnia ofertę osobom zainteresowanym. 
Od 01 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r. uczestniczyliśmy w kampanii 
informacyjnej prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy 
z Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, 
krajami UE i partnerami społecznymi pn: „Rights for all seasons / Prawa przez 
cały rok”. Kampania była prowadzona w celu podniesienia  świadomości 
pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat 
istniejących praw, obowiązków i usług doradczych.   

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

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach jest instytucją otwartą i chętną do 
współpracy z różnymi podmiotami działającymi na rynku pracy. 
Najważniejszymi partnerami dla każdego urzędu pracy są pracodawcy 
i dlatego dbamy, aby utrzymywać z nimi regularne kontakty. Stale 
współpracujemy z firmami: MULTISERWIS Sp. z o.o. z Krapkowic oraz 
Bischof+Klein Polska GmBH Sp. K. w Walcach. W związku z intensywnym 
rozwojem tych przedsiębiorstw, prowadzona jest rekrutacja pracowników na 
nowe miejsca pracy. Urząd nawiązuje także kontakty z nowymi podmiotami, 
które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszego 
powiatu. W 2021 r. rozpoczęto współpracę z firmą SELT Sp. z o.o. z Opola, 
która jest wspierana w pozyskiwaniu pracowników. 
Realizowano oferty pracy, dokładając wszelkiej staranności, aby pracodawcy  
pozyskali dobrych pracowników. Na bieżąco udzielane były informacje 
o świadczonych przez urząd usługach, a także o innych zadaniach, które 
zostały nałożone w ostatnich latach, w szczególności dotyczących Tarczy 
Antykryzysowej. W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
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w Opolu, aktywnie uczestniczono w wydarzeniach mających znaczenie dla 
rynku pracy.  
W dn. 16.11.2021 r. przedstawiciele naszego urzędu wzięli udział w III 
Opolskim Forum Zawodowym, którego tematyka była poświęcona przyszłości 
kształcenia ustawicznego w naszym regionie. W trakcie konferencji odbywały 
się prelekcje na temat inwestowania w kapitał ludzki oraz wykłady 
specjalistów. Forum zakończyła debata ekspertów o przyszłości kształcenia 
ustawicznego. W 2021 r., w siedzibie urzędu była również możliwość 
bezpośredniego spotkania z pracownikiem Mobilnego Punktu 
Informacyjnego. Osoby zainteresowane mogły wówczas uzyskać informacje  
o dostępnych funduszach unijnych, np. o aktualnych naborach wniosków, 
otrzymaniu wsparcia oraz o zasadach realizacji projektów dofinansowanych 
ze środków UE. 
Urząd współpracuje 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. Współpracowano z Powiatową 
Radą Rynku Pracy, która opiniuje celowość realizacji poszczególnych zadań 
w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu oraz 
wydatkowania środków. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, 
dostosowując się do istniejącej sytuacji, spowodowanej koniecznością pracy 
zdalnej, w 2021 r.   oferowano uczniom szkół ponadpodstawowych, 
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie wyboru ścieżki 
zawodowej. Współpracowano także z organizacjami i instytucjami 
realizującymi projekty przeznaczone dla osób bezrobotnych, w tym osób 
niepełnosprawnych. Wymiana informacji odbywała się przede wszystkim za 
pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego. Z 
wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej rozpowszechniano 
informacje o ofertach innych podmiotów dotyczące w szczególności 
możliwości aktywizacji zawodowej w formie szkoleń, staży oraz dotacji na 
samozatrudnienie.  
Formą współpracy, z której chętnie korzystają pracodawcy, jest również 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to instrument umożliwiający 
pracodawcom inwestowanie w kwalifikacje swoich pracowników. W 2021 r.  
wydatkowaliśmy na ten cel 438.232,58 zł. Z dofinansowania kształcenia 
skorzystały 193 osoby, zarówno pracownicy jak i pracodawcy. 
We wrześniu 2021 r., zawiązane zostało partnerstwo lokalne z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Opolu oraz powiatowymi urzędami pracy z terenu woj. 
opolskiego, którego rezultatem był raport z badania efektywności Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim w 2020 roku. 
Opracowany na podstawie wyników badań dokument, podkreślił jak duże 
znaczenie mają środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców 
i jak pozytywnie wpływają na rozwój ich firm.   
W 2021 r. kontynuowano realizację zadań wynikających z Tarczy 
Antykryzysowej.  Ich celem było utrzymanie miejsc pracy, a także 
funkcjonowanie lokalnych firm. Urząd na bieżąco informował pracodawców 
o dostępnych formach pomocy oraz o prowadzonych naborach wniosków. 
W 2021 r., w ramach Tarczy Antykryzysowej, pracodawcy skorzystali: 
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§ z niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych – wypłacona  kwota  wyniosła 57.050,60 zł; 

§ z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorców samozatrudnionych – wypłacona kwota wyniosła 
412.720,00 zł; 

§ z 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 – wypłacona kwota 
wyniosła  925.108,15 zł; 

§ z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych 
branż – wypłacona kwota wyniosła 3.350.000,00 zł. 

Na realizację zadań wynikających z Tarczy Antykryzysowej w 2021 r. 
wydatkowaliśmy ogółem 4.744.878,75 zł.  

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

W 2021 r., po okresie największych trudności spowodowanych epidemią, 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach ponownie mogła się 
skupić na zadaniach ustawowych. Ogólnie odczuwalna poprawa sytuacji na 
rynku pracy była również widoczna w naszej działalności. W porównaniu do 
roku 2020 wzrosło zainteresowanie pracodawców korzystaniem 
z subsydiowanych form zatrudnienia, chociaż nadal liczba złożonych 
wniosków była mniejsza niż możliwości finansowe urzędu.    
W związku z tym, że nadal wiele wydarzeń, które dotychczas wspomagały 
funkcjonowanie zarówno naszego jak i innych urzędów pracy, np. Targi Pracy, 
nie było organizowanych, starano się przezwyciężać istniejące bariery. 
Wykorzystując dostępne technologie lub uczestnicząc w spotkaniach 
bezpośrednich, jeżeli istniała taka możliwość, utrzymywano kontakty ze 
stałymi partnerami rynku pracy, a także nawiązaliśmy współpracę z nowymi 
podmiotami.  
W 2021 r.  działania nadal obejmowały zadania wynikające z Tarczy 
Antykryzysowej. Pracownicy urzędu pracy okazywali pracodawcom wszelką 
pomoc i starali się w jak najszybszym czasie wypłacać środki finansowe, na 
które czekali wnioskodawcy. Mimo zakończenia większości działań z Tarczy 
Antykryzysowej, kontynuuje się czynności wynikające z obowiązku 
monitoringu i kontroli wypłaconych środków. W dalszym ciągu pracownicy 
urzędu wykonują zarówno swoje podstawowe zadania jak i te związane 
z Tarczą Antykryzysową. 
Podejmowane działania przynosiły efekty widoczne na rynku pracy, mimo 
trudności wynikających z nadal trwającej sytuacji epidemiologicznej w kraju. 
Osoby bezrobotne podejmowały zatrudnienie lub decydowały się na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a pracodawcy stworzyli 
kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Sytuacja na rynku pracy na terenie 
Powiatu Krapkowickiego była stabilna, a stopa bezrobocia utrzymywała stały 
poziom, nie wykazując znaczących wzrostów.  
W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nadal dążyć do jak najwyższej 
jakości w obsłudze naszych klientów, tak aby oferta urzędu wspierała rozwój 
lokalnych firm, a osoby bezrobotne pozyskiwały atrakcyjne zatrudnienie.     
Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 31. 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 2021 została zawarta w „Sprawozdaniu 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2021 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 2021 r. 
udzielono 1 993 porad. 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów – 232  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 –  4 sprawy. 

4. Edukacja konsumencka – z uwagi na pandemię w roku 2021 
niemożliwa była edukacja bezpośrednia konsumentów na 
organizowanych spotkaniach jednak Rzecznik prowadził działania 
edukacyjne poprzez media.  

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 2021 był to kolejny rok nietypowy i trudny dla wszystkich, również dla 
konsumentów z powodu pandemii. 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 2021 cały czas dostępne dla konsumentów 
i Rzecznik wraz z pracownikiem biura przyjmował konsumentów zarówno 
osobiście jak i telefonicznie 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 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.  



 
 

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO za 2021 rok 

74 
 

W 2021 roku Rzecznik udzielił  1993 porad. Spośród porad udzielonych w 
2021 r.  najwięcej dotyczyło  usług (724) następnie umów sprzedaży (710 ), 
później informacji ogólnych (333 ) i spraw niekonsumenckich - 226 
W przypadku usług, najwięcej porad dotyczyło: 
§ usług telekomunikacyjnych – 196; 
§ finansowych – 157; 
§ ubezpieczeniowych – 89. 
W przypadku umów sprzedaży najwięcej porad dotyczyło: 
§ odzieży i obuwia – 199; 
§ urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 

komputerowego – 226; 
§ mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 118. 
Wystąpienia Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców  w roku 2021, 
razem 232 
W przypadku umów sprzedaży (129) najwięcej wystąpień dotyczyło: 
§ urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 

komputerowego – 36; 
§ mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 30. 
§ odzieży i obuwia – 38. 
 W przypadku usług (103) najwięcej wystąpień dotyczyło: 
§ usług finansowych – 22; 
§ usług telekomunikacyjnych – 20; 
§ usług ubezpieczeniowych – 15. 

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 osobie uprawnionej 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 
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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 2021 r. z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego skorzystało 
525 osób, w tym: w Krapkowicach: 428 (stacjonarnie), w Strzeleczkach z filią 
w Walcach: 67 (zdalnie), w Zdzieszowicach: 30 (zdalnie). 

Liczba porad według tematyki 

Tematyka porady  L. porad 

prawo rodzinne  94 

prawo pracy  41 

sprawa z zakresu działalności gospodarczej  2 

prawo cywilne  290 

prawo ubezpieczeń społecznych  
oraz prawo do opieki zdrowotnej  

54 

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego  18 

prawo podatkowe              4 

prawo karne  40 

inne             14 

Łącznie 557 
 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Podstawowym celem Rzecznika Konsumentów 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 prawie dwukrotny 
wzrost liczby porad w stosunku do 2020 r. Pomoc świadczono stacjonarnie 
w punkcie (zabezpieczonym pod względem epidemicznym), jak i zdalnie, 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się  na odległość, zgodnie 
z zaleceniami Ministra Sprawiedliwości. Obszar realizowany prawidłowo. 

 

Tabela 32. Administracja 

Nazwa zadania Administracja 
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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 2021 roku wpłynęło 89 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 (78 
wniosków) ale także przez inne organy takie jak Zakłady Ubezpieczeń 
Społecznych (11 wniosków) . 

Dokształcanie 
pracowników w 
formie studiów, 
szkolenia 

W 2021 r. zawarto z pracownikami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach  
umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych: 
§ 1 umowa na kontynuację studiów podyplomowych rozpoczętych w 2020 r.; 
§ 2 umowy na studia podyplomowe rozpoczęte w 2021 r.; 
§ 3 umowy na kontynuację studiów II stopnia – magisterskich 

obejmujących semestr II i III. 
W 2021 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 2016 r. 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 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było w Starostwie 152 
pracowników tj. 145,45 etatów. Na obsługę kadrową składają się również 
sprawy związane ze zgłaszaniem, zmianami oraz wyrejestrowywaniem 
pracowników i członków rodzin do ubezpieczeń społecznych, sporządzanie 
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Urzędami Pracy, 
staże, praktyki 

sprawozdań i przygotowywanie danych do sprawozdań np. SIO. 
Na stanowiskach pracy prowadzone są sprawy związane m. in. z PPK, 
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.  
W 2021 roku w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
programów, zatrudniono w Starostwie na czas określony: 1 pracownik 
w ramach prac interwencyjnych oraz 8 pracowników w ramach robót 
publicznych. Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych oraz 
3 pracowników w ramach robót publicznych kontynuują umowy na 
przełomie 2021/2022. Umowa na prace interwencyjne zawarta została 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich a pozostałe 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach. 
W 2021 r. kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku 4 staże pracownicze ze 
skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach a także 21 praktyk 
zawodowych dla uczniów szkół średnich oraz studentów.  

Skargi, wnioski, 
zapytania 

W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wpłynęła jedna skarga 
na brak należytego nadzoru ze strony Starosty Krapkowickiego nad szybkim 
przebiegiem postępowania administracyjnego w sprawie o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej BS-B.6740.1.2021.EZ w kierowanej przez niego 
instytucji Starostwie Powiatowym w Krapkowicach – skarga została 
wycofana. 
W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wpłynęło 76 
wniosków w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na wnioski 
udzielono odpowiedzi. 

Dotacje dla Policji W 2021 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 2021 r. nadano 15 652 przesyłek pocztowych, w tym: 
§ 14 421 listów poleconych krajowych; 
§ 1 042 listów zwykłych krajowych; 
§ 167  poleconych przesyłek zagranicznych; 
§ 11 przesyłek zagranicznych zwykłych; 
§ 9 paczek pocztowych krajowych; 
§ 2 paczki pocztowe zagraniczne.  
Koszt usług pocztowych wyniósł w 2021 r. 137 201,70 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. 
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W 2021 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto w depozyt 11 rzeczy, 
z których jedna została odebrana przez osobę uprawnioną.   

Analiza 
Podsumowanie i 
wnioski 

Administracja w 2021 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. 

 

Tabela 33. Usługi wspólne 

Nazwa zadania Usługi wspólne 

Informacje 
szczegółowe 

W Powiecie Krapkowickim Centrum Usług Wspólnych (CUW) zostało 
utworzone na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego Nr 
XVIII/130/2016 w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek 
organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.  
Wspólną obsługą objęte zostały jednostki oświatowe: 
§ Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach; 
§ Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach; 
§ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach; 
§ Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach; 
§ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krapkowicach; 
oraz jednostki pomocy społecznej: 
§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach; 
§ Dom Pomocy Społecznej “Anna” w Krapkowicach.  
Zgodnie z zawartymi porozumieniami wspólna obsługa obejmuje: 
§ obsługę administracyjną; 
§ obsługę księgową, finansową i rachunkową; 
§ obsługę kadrowo- płacową; 
§ obsługę informatyczną; 
§ windykację należności; 
§ obsługę prawną; 
§ wspólne zamówienia publiczne oraz usługi i dostarczanie robót.  
Powiat nie powołał odrębnej jednostki organizacyjnej świadczącej jednolite 
usługi powiatowym jednostkom organizacyjnym, ale przejmując te czynności 
przez starostwo powiatowe, zostały one podzielone w ramach kompetencji 
do istniejących wydziałów. Zadania przypisane wydziałom starostwa 
w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi przekazania zadań do 
jednostki obsługującej: 
1. Wydział Usług Wspólnych – nowo utworzony wydział wyłącznie do 

obsługi jednostek obsługiwanych w zakresie finansów  
i księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości. 

2. Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich - przejął zadania z zakresu 
prowadzenia kadr i płac oraz zfśs. 
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3. Wydział Inwestycji i Mienia - zadania związane ze wspólnymi zakupami i z 
zamówieniami publicznymi. 

4. Biuro Obsługi teleinformatycznej - obsługa w zakresie informatyki. 
5. Biuro Obsługi Prawnej – obsługa prawna. 
6. Biuro Windykacji – windykacja należności. 
Najistotniejsze przesłanki za utworzeniem CUW: 
§ wspólne zakupy towarów i usług dla wszystkich jednostek, pozwala na 

uzyskiwanie lepszych ofert cenowych z uwagi na preferencyjne 
traktowanie dużych odbiorców; 

§ optymalizacja wykorzystania potencjału kadrowego 
i infrastrukturalnego - zadania są realizowane w konkretnych obszarach 
przez właściwych w tym zakresie specjalistów; 

§ prowadzenie poszczególnych zespołów pozwala na synchronizację 
pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków. 

Przekazanie zadań do Centrum Usług Wspólnych pozwoliło dyrektorom 
jednostek obsługiwanych na skupienie się na merytorycznych aspektach ich 
pracy. Obecnie nie mają już obowiązków między innymi: 
§ Z zakresu zadań dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości i 

inwentaryzacji; 
§ Przygotowywania kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem, 

przebiegiem zatrudnienia  i ustaniem stosunku pracy; 
§ Organizowania cyklicznych przeglądów. 
 

Analiza 
Podsumowanie i 
wnioski 

Najistotniejsze osiągnięcia: 
§ z przejęciem zadań do CUW zostały opracowane jednolite 

procedury – polityka rachunkowości wspólna dla wszystkich 
jednostek obsługiwanych oraz odrębne Zakładowe Plany Kont 
uwzględniające specyfikę każdej jednostki; 

§ zakupiono program do obsługi majątku jednostek. Nastąpiło 
uporządkowanie, uzgodnienie i przepisanie ksiąg inwentarzowych 
papierowych do ksiąg elektronicznych, oznakowanie wszystkich 
obiektów inwentarzowych indywidualnymi numerami - kodami 
kreskowymi. Ma to wpływ na uproszczenie procesów 
inwentaryzacji, a także na prawidłowe gospodarowanie majątkiem; 

§ ujednolicone zostały zasady dotyczące wydatków we wszystkich 
jednostkach obsługiwanych; 

§ ujednolicono wzory stosowanych dokumentów, np. wzory umów 
o pracę, wzory opisów faktur, itp.; 

§ uregulowano zasady wynagradzania nauczycieli poprzez podjęcie 
nowej uchwały przez Radę Powiatu Krapkowickiego; 

§ uporządkowane zostały akta osobowe; 
§ po przejęciu zadań przez CUW nastąpiło ujednolicone oraz 

uporządkowanie zadań i kompetencji, dzięki czemu poszczególnymi 
obszarami zajmują się specjaliści z danych dziedzin; 

§ przejęcie pracowników do CUW pozwoliło na zastępowalność w 
przypadku absencji; 

§ nastąpiło ograniczenie niektórych wydatków bieżących poprzez 
wspólne zakupy towarów i usług. 

Obszar realizowany prawidłowo. 
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Tabela 34. Realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Komisja 
Bezpieczeństwa 
i Porządku 

W 2021 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
na których zajmowano się niżej wymienionymi tematami: 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 18 marca 2021 r. 
Na posiedzeniu przedstawione zostały informacje służb: Komendy 
Powiatowej Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za rok 2020 (w tym 
informacja o realizacji programu zapobiegania przestępczości praz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 
w Powiecie Krapkowickim), Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu krapkowickiego za 
2020 r. Ponadto przedstawiono informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim. 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 27 kwietnia 2021 r. 
Na posiedzeniu przedstawione zostały informacje nt. stanu bezpieczeństwa 
na terenie powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 
rok 2020 (w tym informacja o realizacji programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na lata 2019-2023 w Powiecie Krapkowickim), stanu 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz zimowego utrzymania dróg w sezonie 
2020/2021 na terenie powiatu krapkowickiego. 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 8 czerwca 2021 r. 
Realizując przyjęty Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały 
przedstawione kolejne informacje na temat przygotowań do wakacyjnego 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu 
krapkowickiego. Powyższe informacje przedstawiła Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna (PSSE) w Krapkowicach, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komenda Powiatowa Policji 
w Krapkowicach, Przedstawiono również informację na temat 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego. 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu  
26 listopada 2021 r. 
Na posiedzeniu przedstawione zostały: informacja nt. podsumowania okresu 
wakacyjnego – lato 2021. Ponadto poinformowano o stanie przygotowań do 
sezonu zimowego dróg na terenie powiatu krapkowickiego. Ponadto 
przedstawiono projekt budżetu Powiatu Krapkowickiego w części dotyczącej 
bezpieczeństwa i porządku na 2022 r. oraz propozycję planu pracy Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku na 2022 r. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021 działała w oparciu o roczny 
plan pracy, którego tematyka została przeanalizowana i omówiona w trakcie 
odbytych posiedzeń. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
zostały ujęte w protokołach z posiedzeń Komisji, które są do wglądu 
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w Wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach. 

Powiatowy Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

W 2021 r. odbyły  się 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, na którym zajmowano się niżej wymienionymi tematami:  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w dn. 18 stycznia 2021 r.  

Posiedzenie zwołano w trybie alarmowym, w związku z planowanym na 
25 stycznia br. rozpoczęciem pierwszego etapu szczepień populacyjnych 
przeciwko COVID-19. Według porządku posiedzenia przedstawiono aktualną 
informację dot. szczepień i przyznanego limitu szczepionek. Przedstawiciele 
Gmin udzielili informacji ws transportu osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej poinformował o dysponowaniu sił i środków OSP w celu 
ewentualnego transportu osób do punktów szczepień.  
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w dn. 12 marca 2021 r. 
12 marca 2021 r. odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówienie sytuacji epizootycznej 
i zakresu działań w związku z wystąpieniem na terenie województwa 
opolskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. .  

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 35. 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 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. 
Plan operacyjny ochrony przed powodzią został zatwierdzony Zarządzeniem 
Starosty Krapkowickiego z dnia 21 listopada 2014 r. Nr AO.120.66.2014.  
Plan aktualizowany jest na bieżąco. 

Wyposażenie 
magazynu 
przeciwpowodziowe
go 

 

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, 
płaszcze przeciwdeszczowe, spodniobuty, wodery, plandeki ochronne, 
pochodnie, szpadle, łopaty, łomy, worki na piasek, agregaty prądotwórcze, 
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 czasie wezbrań wód zapewniono bieżący monitoring stanu wody na 
założonych wodowskazach. 
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 36. Obronność 

Nazwa zadania Obronność 

Kwalifikacja 
wojskowa 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. czas trwania kwalifikacji 
wojskowej został ustalony na okres od dnia 27 września do dnia 
21 października 2021 r. na podstawie porozumienia z Wojewodą Opolskim.  
Starosta Krapkowicki, który przejął część zadań związanych z organizacją  oraz 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zapewnił warunki lokalowo-
techniczne do przeprowadzenia prac komisji oraz zapewnił niezbędny 
personel do pracy przy zakładaniu ewidencji wojskowej. Powiatowa Komisja 
Lekarska oraz komisja wojskowa w skład której wchodzili: przedstawiciel 
Starosty Krapkowickiego, przedstawiciel Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Opolu oraz przedstawiciel Burmistrza/Wójta gminy aktualnie 
stającej do kwalifikacji wojskowej obradowała w budynku przychodni przy ul. 
Szkolnej 7 w Krapkowicach. 
W roku 2021 rocznikiem podlegającym powszechnemu obowiązkowi obrony 
był rocznik 2000-2001, jednakże właściwy terenowo Burmistrz/Wójt wzywał 
do stawiennictwa mężczyzn urodzonych w latach 1997-2002, którzy nie 
posiadali określonego stopnia zdolności do służby wojskowej (tzw. roczniki 
starsze) oraz kobiety, które ukończyły kształcenie na kierunkach medycznych 
oraz psychologicznych. 
Przed Powiatową Komisją Lekarską w 2021 r. stanęło łącznie 451 mężczyzn 
oraz 9 kobiet. 
Burmistrz Krapkowic wezwał 100 mężczyzn rocznika podstawowego, spośród 
których stawiło się 89. Z rocznika starszego wezwano 107 mężczyzn, spośród 
których stawiło się 72. Gminę Krapkowice reprezentowało dodatkowo 5 
kobiet. 
Burmistrz Gogolina wezwał 46 mężczyzn rocznika podstawowego, spośród 
których stawiło się 44 mężczyzn oraz 54 z roczników starszych, gdzie stawiło 
się 47. Dodatkowo gminę reprezentowały 3 kobiety. 
Burmistrz Zdzieszowic wezwał 64 mężczyzn rocznika podstawowego oraz 
80 mężczyzn roczników starszych. Przed komisją stanęło 55 mężczyzn 
rocznika podstawowego i 49 mężczyzn rocznika starszego. 
Wójt Gminy Strzeleczki wezwał 29 mężczyzn rocznika podstawowego, 
28 mężczyzn roczników starszych. Przed komisją stanęło 24 mężczyzn 
rocznika podstawowego i 22 mężczyzn rocznika starszego. Dodatkowo gminę 
reprezentowała 1 kobieta. 
Wójt Gminy Walce wezwał 20 mężczyzn rocznika podstawowego oraz  
35 mężczyzn roczników starszych. Na wezwanie odpowiedzieli wszyscy 
mężczyźni rocznika podstawowego oraz 29 mężczyzn rocznika starszego. 

Szkolenie  
obronne 
 

Szkolenia obronne w powiecie krapkowickim w 2021 r. zostały 
przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 
października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, Wytycznymi Wojewody 
Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r. do szkolenia obronnego realizowanego 
na terenie Województwa Opolskiego w 2021 r., Planu Szkolenia Obronnego 
Województwa Opolskiego na 2021 r. Przyjęty system szkolenia zapewnił 
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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 2021”, w którym określono przedsięwzięcia 
szkoleniowe szczebla nadrzędnego i własne do zrealizowania w 2021 roku. 
Powyższy dokument został uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 
terminów i tematów. 
11 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami gmin, dotyczące opracowania rocznych 
planów szkoleń obronnych. 
21-22 października 2021 r. odbyło się szkolenie obronne, którego tematem 
było: Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
na terenie województwa opolskiego organizowane przez Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W szkoleniu wzięła udział Aneta Dróżdż – Dyrektor Wydziału 
Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach oraz Grażyna Grzymek – Inspektor Wydziału AO Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. 
W dniu 26 października 2021 r. przeprowadzono instruktaż do gry obronnej 
pk. „Obronność – 21”. 
W dniach 28-29 października r. zespół operacyjny Starostwa brał udział w 
grze obronnej pk. „Obronność – 21”. Podczas gry realizowano zadania 
wynikające z planu operacyjnego powiatu oraz z systemu zarządzania 
kryzysowego. 
W dniu 29 października 2021 r. rozwijano praktycznie Akcję Kurierską na 
terenie powiatu krapkowickiego. Zapewniono także gotowość na potrzeby 
przetestowania systemu Wykrywania i Alarmowania o zagrożeniach na 
terenie powiatu krapkowickiego. 
W ramach gry powołano i przeszkolono służbę Stałego Dyżuru Starosty 
Krapkowickiego i dyżurnych PCZK oraz przeprowadzono instruktaż dla 
kurierów przeznaczonych do Akcji Kurierskiej. 
Celem głównym gry obronnej było sprawdzenie zdolności kierowania 
bezpieczeństwem w oparciu o wybrane stanowiska kierowania. 
W dniu 19 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 
odbyło się zdalnie szkolenie obronne dla pracowników Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, Gmin Powiatu Krapkowickiego oraz 
powiatowych inspekcji, służb i straży. Opracowano Plan szkolenia obronnego 
pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Gmin z terenu 
Powiatu Krapkowickiego, powiatowych inspekcji, służb i straży – Krapkowice 
19 listopada 2021 r.” 
Głównym tematem szkolenia było: „Realizacja zadań obronnych, obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu krapkowickiego”. 
Podczas szkolenia zapoznano uczestników z zagadnieniami dotyczącymi: 
§ ochrony informacji niejawnych w czasie realizacji zadań obronnych, 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 
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§ planowania, przygotowania i dystrybucji preparatu jodowego w postaci 
tabletek jodowych na terenie gminy/powiatu w przypadku wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego; 

§ nakładania świadczeń rzeczowych i osobistych; 
§ realizacji zadań dotyczącą opracowania „Planu zaopatrzenia ludności 

w wodę pitną w warunkach specjalnych”; 
§ roli inspekcji, służb i straży w zarządzaniu kryzysowym; 
§ zadań, struktury i wyposażenia formacji Obrony cywilnej wchodzących 

w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy/powiatu 
(POADA, RDA). 

Analiza 
Podsumowanie 
i wnioski 

Założenia szkoleniowe zaplanowane do realizacji w 2021 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 2021 roku pozwalają stwierdzić, 
że są oni przygotowani do realizacji zadań obronnych. 
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5. 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 Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Opolu 

od 05.02 do 
26.03.2021 r. 

Kontrola kompleksowa 
gospodarki finansowej za lata 
2019-2020 oraz wybranych 
zagadnień za lata 2017-2018 i 
2021 

W wyniku kontroli 
stwierdzono 
uchybienia 
i nieprawidłowości, 
które w części zostały 
usunięte lub zgodnie 
z zaleceniami RIO są 
na bieżąco 
realizowane 

2 Państwowa 
Inspekcja Pracy  
w Opolu 

18.08.2021 r. 
– do nadal 

Kontrola prawnej ochrony 
pracy, BHP, legalność 
zatrudnienia, COVID-19 

 

3 Opolski Urząd 
Wojewódzki 
w Opolu 

od 25.08 do 
27.08.2021 r. 

Kontrola kompleksowa w 
zakresie realizacji wynikających 
z ustawy z dn. 05.08.2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej 

Ocena kontroli: 
pozytywna z 
nieprawidłowościami 
które zostały 
usunięte 

4 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego – 
Departament 
Edukacji i Rynku 
Pracy w Opolu 

3.12.2021 r. Kontrola prawidłowości 
realizacji projektu „Wsparcie 
kształcenia zawodowego w 
kluczowych dla regionu 
branżowych RPO WO 2014-
2020 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 
/uchybień 
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Lp. Zakres audytu Okres 
przeprowadzenia 

Uwagi  

1 „Zasady wdrożenia RODO w Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach”  

od 17.05.2021r.  
do 27.07.2021 r. 

Wnioski realizowane 
na bieżąco 

2 „Realizacja ustawowych zadań przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie pomocy społecznej oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
z uwzględnieniem kontroli zarządczej” 

od 17.09 do 
9.12.2021r. 

Wnioski realizowane 
na bieżąco 

3 Audyt sprawdzający „Sprawowanie 
nadzoru przez starostę Krapkowickiego 
nad stowarzyszeniami i fundacjami” 
przeprowadzony w 2020 r. w Wydziale 
Rozwoju, Współpracy i Spraw 
Społecznych 

25.11.2021r. Nie wniesiono uwag 

4 Audyt sprawdzający „Prawidłowość 
realizacji zadań i efektywność 
gospodarowania środkami finansowymi 
w zakresie ochrony środowiska” 
przeprowadzony w 2020 r. w Wydziale 
Budownictwa i Środowiska 

25.11.2021r. Nie wniesiono uwag 
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6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu 
1.  Uchwała Nr XX/167/2021 z dnia 28.01.2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego 

wykonano 

2.  Uchwała Nr XX/168/2021 z dnia 28.01.2021 r.  
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 
2021 rok 

wykonano 

3.  Uchwała Nr XX/169/2021 z dnia 28.01.2021 r.  
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

wykonano 

4.  Uchwała Nr XX/170/2021 z dnia 28.01.2021 r. 
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

wykonano 

5.  Uchwała Nr XX/171/2021 z dnia 28.01.2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2021 – 2033 

wieloletnia realizacja 

6.  Uchwała Nr XX/172/2021 z dnia 28.01.2021 r..  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2021 rok 

wykonano 

7.  Uchwała Nr XXI/172/2021 z dnia 25.03.2021 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 z dnia  
28 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok 

wykonano 

8.  Uchwała XXI/173/2021 z dnia 25.03.2021 r. 
w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 

wykonano 

9.  Uchwała Nr XXI/174/2021 z dnia 25.03.2021 r. 
w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Krapkowickim na lata 2021 - 2023 

w trakcie do 2023 r. 

10.  Uchwała Nr XXI/175/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 
osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na te zadania przypadających według 
algorytmu w 2021 r. 

wykonano 

11.  Uchwała Nr XXI/176/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie 
projektu pn. „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, 
START! 

realizacja w 2022 r 

12.  Uchwała Nr XXI/177/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie 
Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
9 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2033 

wieloletnia realizacja 

13.  Uchwała Nr XXI/178/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 
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14.  Uchwała Nr XXI/179/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie 
nie dochodzenia należności przypadających Powiatowi 
Krapkowickiemu lub powiatowym jednostkom budżetowym  

wykonano 

15.  Uchwała Nr XXII/180/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 
2033 

wieloletnia realizacja 

16.  Uchwała Nr XXII/181/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

17.  Uchwała Nr XXII/182/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska 

wykonano 

18.  Uchwała Nr XXIII/183/2021 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

wykonano 

19.  Uchwała Nr XXIII/184/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok 

wykonano 

20.  Uchwała Nr XXIII/185/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2020 
rok 

wykonano 

21.  Uchwała Nr XXIII/186/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego za 2020 
rok 

wykonano 

22.  Uchwała Nr XXIII/187/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

23.  Uchwała Nr XXIII/188/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 

wieloletnia realizacja 

24.  Uchwała Nr XXIII/189/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie 
petycji dotyczącej oznakowania wjazdu na ulicę Osiedlową 
w Rozkochowie 

wykonano 

25.  Uchwała Nr  XXIV/190/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej 

wykonano 

26.  Uchwała Nr  XXIV/191/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
projektu pn. „Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa 
pogranicza” 

realizacja w 2022 r. 

27.  Uchwała Nr  XXIV/192/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 

wieloletnia realizacja 

28.  Uchwała Nr  XXIV/193/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

29.  Uchwała Nr  XXIV/194/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XX/168/2021 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu 
pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 
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30.  Uchwała Nr  XXIV/195/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej 
drogi gminnej nr 106162 O 

wykonano 

31.  Uchwała Nr XXV/196/2021 z dnia 26.10.2021 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 2022 r.   

wykonano 

32.  Uchwała Nr XXV/197/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2022 

w trakcie 

33.  Uchwała Nr XXV/198/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 
2033 

wieloletnia realizacja 

34.  Uchwała Nr XXV/199/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

35.  Uchwała Nr XXVI/200/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Krapkowickiego w 2022 r. 

w trakcie 

36.  Uchwała Nr XXVI/201/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu 
Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023 

wykonano 

37.  Uchwała Nr XXVI/202/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXI/175/2021 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na te zadania przypadających według 
algorytmu w 2021 r. 

wykonano 

38.  Uchwała Nr XXVI/203/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok 

w trakcie  

39.  Uchwała Nr XXVI/204/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XX/169/2021 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

wykonano 

40.  Uchwała Nr XXVI/205/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zasad oraz trybu udzielania dotacji celowych ze środków 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z 
zakresu ochrony środowiska 

w trakcie  

41.  Uchwała Nr XXVI/206/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 

wieloletnia realizacja 
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42.  Uchwała Nr XXVI/207/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok 

w trakcie 

43.  Uchwała Nr XXVI/208/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/163/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 

wieloletnia realizacja 

44.  Uchwała Nr XXVI/209/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok 

wykonano 

45.  Uchwała Nr XXVI/210/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych Radnym Rady Powiatu Krapkowickiego 

wykonano 

46.  Uchwała Nr XXVI/211/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty 
Krapkowickiego 

wykonano 

47.  Uchwała Nr XXVI/212/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie 
Krapkowice 

wykonano 

48.  Uchwała Nr XXVI/213/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie 
Krapkowice 

wykonano 

49.  Uchwała Nr XXVI/214/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XIX/166/2020 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 roku 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 

Po raz kolejny sytuacja zewnętrzna wymusiła działania wykraczające poza wcześniej utarte 
mechanizmy i procedury. Pod tym względem jednak, jak wynika z lektury niniejszego Raportu, 
Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne 
wypracowały wymaganą elastyczność i decyzyjność. Dzięki temu efekty całorocznej pracy 
należy ocenić pozytywnie we wszystkich obszarach odpowiedzialności. Dzisiaj wiemy już,  
że niestabilność otoczenia w zakresie bezpieczeństwa wymaga od nas skutecznego  
i odpowiedzialnego działania, ale równocześnie utrudnia szczegółowe zaplanowanie pracy  
w każdym obszarze.  

Przygotować należy się na pogarszającą się i w pewnym sensie nieprzewidywalną kondycję 
budżetu powiatu, wynikającą ze zmiany wskaźników, systemu podatkowego, kosztów i zakresu 
działalności. Sytuacji finansowej nie zmienia gruntownie fakt pozyskiwania środków 
przyznawanych incydentalnie w ramach różnych inicjatyw rządowych, np. Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy obecnie Funduszu Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych. Niezależnie od oceny tych działań, zwrócić należy jednak 
uwagę na fakt, że są one dedykowane wydatkom inwestycyjnym, podczas gdy obecnie coraz 
poważniejszym problemem jest zbilansowanie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Są 
jednak istotnym impulsem inwestycyjnym samorządu. 

Podsumowując zeszły rok można zdecydowanie stwierdzić, że niezależnie od sytuacji 
finansowej budżetu oraz trudnych okoliczności zewnętrznych, przy zachowaniu ustalonych 
priorytetów, nie zaniedbano działań w obszarze gospodarczym, ochrony środowiska, spraw 
budowlanych, geodezyjnych, komunikacyjnych i innych leżących w kompetencjach naszego 
samorządu. W obszarze kultury pomimo ograniczeń w kwestii organizacji imprez masowych, 
lokalne inicjatywy przy aktywnym udziale powiatu odbywały się. 

Dwa lata działalności powiatu przy nieustającej pandemii COVID-19, istotnie zmienił i naruszył 
wiele dotychczasowych zachowań, swobód i uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym 
mieszkańców. Nie zmienił jednak i nie wpłynął na sprawne i stałe wypełniane obowiązki 
administracji samorządu powiatowego.  

Jesteśmy przekonani, że oprócz sprawnej realizacji codziennych obowiązków samorządu, 
nieustająco najwyższy priorytet ma rozbudowa szpitala. Tylko dalsze podnoszenie poziomu 
świadczeń medycznych i poszerzanie ich zakresu przez Krapkowickie Centrum Zdrowia  
w dłuższej perspektywie zagwarantuje mieszkańcom powiatu dostęp do nowoczesnej ochrony 
zdrowia. W najbliższych latach będzie to decydujące dla jakości życia mieszkańców powiatu 
krapkowickiego oraz ich bezpieczeństwa. 

W innych obszarach kluczową kompetencją będzie dostosowywanie działań do sytuacji 
finansowej i zmian w otoczeniu funkcjonowania naszego powiatu.  


