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I. Wprowadzenie 
 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm. (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie 

art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 25 września 2018 r. 

Uchwałą Nr XLVI/388/2018 określiła szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu,  

w oparciu, o które został przygotowany Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

za 2019 rok. 

 

II. Podstawowe dane dotyczące Powiatu 

1. Informacje ogólne (w tym demografia) 

 

Nazwa Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

Siedziba władz Kraj: Polska 

Województwo: opolskie 

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski 

Gmina: Kędzierzyn-Koźle 

Adres: Plac Wolności 13; 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Okres, którego 

raport dotyczy 

01 stycznia - 31 grudnia 2019 roku 

Liczba 

mieszkańców 

wg stanu na 

dzień 

30 czerwca 

2019 r. 

(tj. według 

ostatnich 

dostępnych 

danych GUS)  

Ogółem: 94 135 mieszkańców, w tym: 

- kobiety: 48 677 

- mężczyźni: 45 458 

Krótki opis 

sytuacji 

demograficznej  

Przemiany demograficzne na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

w dużym stopniu odzwierciedlają sytuację w kraju. Społeczeństwo 

Powiatu starzeje się, a młodzież po 20 r. ż. w dużej mierze wybiera 

migrację do innych – dużych ośrodków w kraju lub emigrację.  

Porównawczo liczba mieszkańców powiatu kształtowała się następująco: 

według stanu na 30.06.2018 r.: 

ogółem: 94 840 mieszkańców, w tym: 

- kobiety: 49 082 

- mężczyźni: 45 758 
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według stanu na 31.12.2018 r.: 

ogółem: 94 487 mieszkańców, w tym: 

- kobiety: 48 893 

- mężczyźni: 45 594 

według stanu na 30.06.2019 r.: 

ogółem: 94 135 mieszkańców, w tym: 

- kobiety: 48 677 

- mężczyźni: 45 458  

 

Rok do roku zmniejsza się ludność Powiatu. Ubytek na przestrzeni  

1 roku (między czerwcem 2018 r., a czerwcem 2019 r.) to 705 

mieszkańców.  

Powierzchnia 626 km2  (62 513 ha) 

Podział 

administracyjny 

W skład Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wchodzi sześć gmin:  

 5 gmin wiejskich: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś, 

 1 gmina miejska: Kędzierzyn-Koźle. 

 

2. Władze Powiatu 

 

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

1. Danuta Wróbel - Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

2. Henryk Chromik 

3. Józef Gisman 

4. Piotr Jahn 

5. Andrzej Krebs 

6. Jadwiga Kuźbida 

7. Andrzej Lachowicz 

8. Bożena Łotecka 

9. Paweł Masełko 

10. Jadwiga Mroczko - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

11. Rafał Olejnik 

12. Jerzy Pałys 

13. Alojzy Parys 

14. Ireneusz Smal 

15. Sebastian Szklarczyk 

16. Dariusz Szymański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

17. Małgorzata Tudaj 

18. Tomasz Wantuła 

19. Stanisław Węgrzyn 

20. Marian Wojciechowski 

21. Barbara Wołowska 
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Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

1. Małgorzata Tudaj - Starosta 

2. Józef Gisman - Wicestarosta 

3. Paweł Masełko  

4. Stanisław Węgrzyn  

5. MarianWojciechowski 

 

Komisje Rady Powiatu:       

Komisja Rewizyjna 

1. Ireneusz Smal - Przewodniczący       

2. Jadwiga Kuźbida - Zastępca Przewodniczącego 

3. Henryk  Chromik 

4. Jerzy Pałys 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Alojzy Parys - Przewodniczący 

2. Piotr Jahn 

3. Jerzy Pałys 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 

1. Jadwiga Kuźbida - Przewodnicząca         

2. Bożena Łotecka 

3. Rafał Olejnik 

4. Sebastian Szklarczyk 

5. Dariusz Szymański 

6. Małgorzata Tudaj 

7. Tomasz Wantuła 

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu 

1. Bożena Łotecka - Przewodnicząca              

2. Józef Gisman 

3. Piotr Jahn 

4. Andrzej Krebs 

5. Andrzej Lachowicz 

6. Paweł Masełko 

7. Barbara Wołowska 

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa 

1. Piotr Jahn - Przewodniczący                    

2. Henryk Chromik 

3. Jerzy Pałys 
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4. Alojzy Parys 

5. Ireneusz Smal 

6. Sebastian Szklarczyk 

7. Stanisław Węgrzyn   

Komisja Budżetu 

1. Barbara Wołowska - Przewodnicząca                 

2. Andrzej Krebs 

3. Andrzej Lachowicz 

4. Jadwiga Mroczko 

5. Sebastian Szklarczyk 

6. Małgorzata Tudaj 

7. Marian Wojciechowski 

 

3. Jednostki Organizacyjne Powiatu  

 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu,  

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu, 

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu,  

4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu,  

5. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie - Koźlu,  

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu,  

7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie - Koźlu,  

8. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, 

przekształcony Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z dnia 24 września 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu,  

10. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu,  

11. Dom Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu,  

12. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu,  

13. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie - Koźlu,  

14. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie - Koźlu,  

15. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu, 

16. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu, 

17. Bursa Szkolna w Kędzierzynie - Koźlu. 

Jednostki organizacyjne, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Kędzierzyńsko -

Kozielski: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 



  

 ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO  

8 
 

4. Powiatowa administracja zespolona 

 
Powiatową administrację zespoloną tworzą: 

1. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu, 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu, 

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu, 

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim, 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu, 

6. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu, 

7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

5. Struktura organizacyjna Starostwa 

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Organizacyjny, 

2. Wydział Finansowo – Budżetowy, 

3. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej, 

4. Wydział Promocji, 

5. Geolog Powiatowy, 

6. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

7. Geodeta Powiatowy, 

8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości: 

1) Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

2) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

9. Wydział Oświaty, 

10. Wydział Budownictwa i Architektury, 

11. Wydział Komunikacji i Transportu, 

12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, 

13. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji, 

14. Radca Prawny, 

15. Zespół ds. Kadr i Płac, 

16. Rzecznik Prasowy, 

17. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli, 

18. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

19. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 

20. Powiatowy Konserwator Zabytków, 

21. Inspektor Ochrony Danych,                                     

22. Inspektor ds. BHP, 

23. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej, 

24. Inspektor do spraw prawych. 
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11,9%

22,9%

40,1%
25,1%

dochody własne

udział w podatkach (CIT i PIT)

subwencje

dotacje

93,2%

6,8%
dochody bieżące

dochody majątkowe

III. Finanse Powiatu 

1. Struktura dochodów i wydatków za 2019 rok 

 

Struktura wykonanych dochodów: 

 Dochody wykonane na 31.12 2019 r. ogółem 107.940.247 zł –100 %: 

 dochody bieżące  – 100.611.329 zł. – 93,2% 

 dochody majątkowe – 7.328.918 zł. – 6,8% 

     

 

  

 

  

  

   

  

  

   

 

 

 

 

Struktura wykonanych dochodów według źródeł ich pochodzenia: 

 Dochody wykonane na 31.12 2019 r. ogółem 107.940.247 zł –100 %: 

 dochody (własne)- 12.845.398 zł .- 11,9%  

                w tym majątkowe 2.699.180 zł   

 udział w podatkach  - 24.757.311 zł. – 22,9% 

 subwencje – 43.292.095 zł. – 40,1% 

 dotacje ogółem – 27.045.443 zł. – 25,1% 

   w tym majątkowe 4.629.738 zł   
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87,5%

12,5%
wydatki bieżące

wydatki majątkowe

 

Struktura wydatków wykonanych 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. 106.549.695 100% 

 wydatki bieżące 93.273.078 87,5% 

 wydatki majątkowe 13.276.617 12,5% 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura wydatków według grup 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. 106.549.695 100% 

Wydatki bieżące 93.273.078 87,5% 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.198.103 54,6% 

 wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 

22.377.458 21,0% 

 obsługa długu publicznego 401.269 0,4% 

 dotacje na zadania bieżące 7.227.130 6,8% 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.906.467 4,6% 

 wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków z UE 162.651 0,1% 

Wydatki majątkowe 13.276.617 12,5% 

 wydatki inwestycyjne w tym: 10.459.539 9,8% 

             na programy finansowane z udziałem środków z 

UE 

3.545.439 - 

 wydatki na zakupy inwestycyjne  1.479.207 1,4% 

 dotacje na zadania majątkowe 1.337.871 1,3% 
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43,7%

11,3%

15,6%

11,6%
12,8% 2,5%

2,5%

realizacja zadań oświatowych

z przeznaczeniem na drogi
powiatowe

z pomocą społeczną

 z administracja publiczną

 z bezpieczeństwem publicznym i
ochroną przeciwpożarową

ochrona zdrowia

 pozostałe

 

Struktura poniesionych wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym na 

poszczególne rodzaje zadań własnych przedstawia się jak poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. 106.549.695 100% 

 z realizacją zadań oświatowych (dział: 801,854, 

900, 926) 
46.585.292 43,7% 

 z przeznaczeniem na drogi powiatowe (dział 600) 12.056.143 11,3% 

 z pomocą społeczną  (dział: 852, 853, 855) 16.578.361 15,6% 

 z administracja publiczną (dział 750) 12.301.494 11,6% 

 z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 

przeciwpożarową (dział 754) 
13.630.013 12,8% 

 ochrona zdrowia (dział 851) 2.697.609 2,5% 

 pozostałe 

 
2.700.783 2,5% 

54,6%

21,0%

0,4%

6,8%

4,6%
0,1%

9,8%
1,4%

1,3% wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
obsługa długu

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z
udziałem środków z UE
wydatki inwestycyjne

wydatki na zakupy inwestycyjne

dotacje na zadania majątkowe



  

 ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO  

12 
 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 
 

 

Lp. 
UCHWAŁY RADY POWIATU SPOSÓB WYKONANIA 

1. Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 

Przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opracowana w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne 

wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra 

Finansów oraz o przedłożone materiały jednostek 

organizacyjnych i informacji w zakresie 

przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 

2018 rok zawartych w sieci urządzeń finansowo-

księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu (organ). 

2. Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 

2019 rok 

Przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opracowana w oparciu o przedłożone materiały 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz na podstawie 

wskaźników budżetowych i innych wskaźników 

wynikających z wytycznych Ministra Finansów. 

 

3. Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

4. Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane.  

5. Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia składu osobowego i zakresu 

działania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

Zmieniono skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

 

6. Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa 

Opolskiego 

Zrealizowana.  

Nieruchomość została nabyta dnia 15.03.2019 r. na 

mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1689/2019. 

7. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 12.02.2019 r. do realizacji 

Wydziałowi Zamówień Publicznych i Administracji  

w miejscu. 

8. Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 4.02.2019 r. do realizacji Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

9. Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 4.02.2019 r. do realizacji Dyrektorowi 

II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. 

10. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego 

Zawarto porozumienie z Miastem Zielona Góra  

w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych 

publicznych branżowych szkół zawodowych I stopnia. 
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11. Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Opola 

Umowa nr CRU-000433/19 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta Opola została zawarta 

w dniu 24.06.2019 r.  Miasto Opole przedłożyło 

sprawozdanie merytoryczne oraz opisowe 

przedstawiające wykorzystanie przekazanej dotacji 

zgodnie z ww. umową, które zostało zaakceptowane 

przez tut. urząd zarówno pod względem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

Rozliczenia dotacji dokonano w dniu 16.02.2020 r. 

12. Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2019 r. 

13. Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie powołania składu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu 

Uchwała została przesłana do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu celem stosowania. 

 

 

14. Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

15. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

16. Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Realizowana zgodnie z uchwałą tj. zaciągnięcie 

kredytu na 7.394.920 zł., na sfinansowanie deficytu  

i spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów. 

17. Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Zmieniono treść Statutu w zakresie uaktualnienia 

adresu jednostki. 

 

18. Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 1.03.2019 r. do realizacji Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

19. Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 1.03.2019 r. do realizacji Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

20. Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Zrealizowana. 

Nieruchomość została przekazana w trwały zarząd 

Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych  

w Kędzierzynie-Koźlu na mocy decyzji Zarządu 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

nr G.6844.3.2018.2019JK z dnia 05.03.2019 r. 

21. Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej 

w 2019 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Na mocy uchwały udzielono dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Cisku, 

ul. Planetorza 53, 47-253 Cisek – na zadanie: remont 

konstrukcji ścian budynku kościoła parafialnego  

w Cisku – wzmocnienie wieży kościoła, wpisanym do 

rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją  

z dn. 15.10.2009 r. pod nr 105/2009 – w wysokości  

25 000,00 zł. Wymieniona w uchwale Parafia św. 

Antoniego z Padwy, dla której zabezpieczono środki  

w wys. 4 tys. zł, nie podpisała umowy z Powiatem na 

realizację zadania, w związku z czym środki te 

pozostały w budżecie.  
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22. Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Zarząd Powiatu 

porozumienia w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadań Gminie Kędzierzyn-

Koźle 

Zadanie zrealizowano w kwocie 40 tys. zł, 

szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu, 

w pkt. dot. „Kultury”, str. 52 

23. Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji jednostkom 

oświatowym niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne 

funkcjonującym na terenie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania 

Określono zasady dotowania jednostek oświatowych 

niepublicznych i publicznych prowadzonych przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne. 

24. Uchwała Nr V/51/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu  

w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące 

im. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w czteroletnie  

I Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

25. Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w Kędzierzynie-Koźlu w czteroletnie  

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w czteroletnie  

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  

w Kędzierzynie – Koźlu. 

26. Uchwała Nr V/53/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum  

nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-

Koźlu w pięcioletnie Technikum nr 1 

wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1  

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-

Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w pięcioletnie 

Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. 

27. Uchwała Nr V/54/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum  

nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu  

w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące  

w skład Zespołu szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w pięcioletnie 

Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

28. Uchwała Nr V/55/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum  

nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 

3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu  

w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące  

w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja 

Reja w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w pięcioletnie 

Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 

im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. 
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29. Uchwała Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum  

nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu w pięcioletnie 

Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły w pięcioletnie 

Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-

Koźlu. 

30. Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

31. Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

32. Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 29.03.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. 

33. Uchwała Nr VI/60/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej dla Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Uruchomiono środki finansowe na zadania  

z rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

34. Uchwała Nr VI/61/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Wprowadzono do stosowania zasady i tryb 

przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

35. Uchwała Nr VI/62/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych 

Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. 

36. Uchwała Nr VI/63/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie wyrażenia intencji 

zawarcia porozumień pomiędzy Gminą 

Bierawa, Gminą Cisek, Gmina Pawłowiczki, 

Gminą Polska Cerekiew i Gminą Reńska 

Wieś w zakresie realizacji zadań 

dotyczących organizacji publicznego 

transportu zbiorowego a Powiatem 

Kędzierzyńsko-Kozielskim 

Zawarto stosowne porozumienia z gminami na okres 

od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. 

37. Uchwała Nr VI/64/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Zmieniono treść Statutu w zakresie uaktualnienia 

adresu jednostki oraz informacji, które umożliwiły 

otrzymanie przez Dom karty parkingowej dla osób 

niepełnosprawnych. 

38. Uchwała Nr VI/65/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu 

Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu 

Wprowadzono nowy uaktualniony statut. 

 

 

39. Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 
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40. Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

41. Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 4  

w Kędzierzynie-Koźlu oraz włączenia jej do 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Uchwała uchylona w trybie nadzoru Wojewody 

Opolskiego. 

42. Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia szkoły Dorosłych  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Kędzierzynie-Koźlu, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

43. Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej Nr 1 dla Młodzieży  

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dostosowano do przepisów prawa oświatowego, 

nazwę Szkoły Policealnej Nr 1 dla Młodzieży  

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. 

44. Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej Nr 2 dla Młodzieży  

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  

im. Bohaterów Westerplatte  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dostosowano do przepisów prawa oświatowego, 

nazwę Szkoły Policealnej Nr 2 dla Młodzieży  

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. 

45. Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Dostosowano do przepisów prawa oświatowego, 

nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. 

46. Uchwała Nr VII/73/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego od 

dnia 1 września 2019 roku 

Zmieniono sieć publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego od 

dnia 1 września 2019 roku. 

47. Uchwała Nr VII/74/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Domu Dziecka  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Uaktualniono statut. 

 

 

48. Uchwała Nr VII/75/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 06.05.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

49. Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

wotum zaufania 

Rada Powiatu po przeprowadzeniu debaty nad 

Raportem o stanie Powiatu udzieliła wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu. 
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50. Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2018 rok 

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

51. Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego za 2018 rok 

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

52. Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

53. Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

54. Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie założenia i prowadzenia 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 4  

w Kędzierzynie-Koźlu oraz włączenia jej do 

Zespołu szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Utworzono Branżowej Szkołę I stopnia nr 4  

w Kędzierzynie-Koźlu oraz włączono ją do  

Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

55. Uchwała Nr VIII/82/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie określenia przepisów 

porządkowych w powiatowym regularnym 

przewozie osób dla którego organizatorem 

jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

Wprowadzono regulamin przewozu osób  

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. 

56. Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 11 czerwca 

2019 r. w sprawie współdziałania z Gminą 

Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska 

Cerekiew i Reńska Wieś w realizacji zadania 

organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich  

o charakterze użyteczności publicznej  

w latach 2019-2020 

Zawarto stosowne porozumienia z gminami w zakresie 

pomocy finansowej na okres od 01.07.2019 r. do 

30.06.2020 r. 

57. Uchwała Nr IX/84/2019 z dnia 11 czerwca 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

58. Uchwała Nr IX/85/2019 z dnia 11 czerwca 

2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

59. Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie oceny ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu 

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia  

15.04.2011 r. o działalności leczniczej Rada Powiatu 

Kędzierzyńsko -Kozielskiego dokonała oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie -Koźlu. Uchwałę przekazano do 

realizacji do Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu.  

60. Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego z rocznej 

działalności Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu za 2018 r. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe z rocznej 

działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu 

opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu za 2018 r. 
Uchwałę przekazano podmiotowi leczniczemu. 
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61. Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

62. Uchwała Nr X/89/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

63. Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego za rok 2018 

Zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

64. Uchwała Nr X/91/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu 

Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano aktualizacji Statutu w zakresie podstaw 

prawnych działania Domu Pomocy Społecznej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

65. Uchwała Nr X/92/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-

Koźlu 

Uchwała została przesłana do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu celem stosowania.  

 

66. Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 02.07.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

67. Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych 

Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektora 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-

Koźlu. 

68. Uchwała Nr XI/95/2019 z dnia 06 września 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

Podpisano z dniem 30 września 2019 r. umowę  

z Firmą GTVBUS POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy  

ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek na świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

okres do 30.06.2020 r. 

69. Uchwała Nr XI/96/2019 z dnia 24 września 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane.  

70. Uchwała Nr XII/97/2019 z dnia 24 września 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

71. Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 24 września 

2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski 

Uchwała uchylona w trybie nadzoru Wojewody 

Opolskiego. 

72. Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 24 września 

2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

w formie zaocznej w Powiecie 

Kędzierzyńsko-Kozielskim 

Ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 
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73. Uchwała Nr XII/100/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w 

Kędzierzynie-Koźlu w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Dokonano przekształcenia placówki w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

74. Uchwała Nr XII/101/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego 

Zawarto porozumienie z Powiatem Kluczborskim  

w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych 

publicznych branżowych szkół zawodowych I stopnia. 

75. Uchwała Nr XII/102/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego 

Powierzono prowadzenie zadania publicznego Gminie 

Kędzierzyn-Koźle w zakresie organizacji lekcji religii. 

76. Uchwała Nr XII/103/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego 

Powierzono prowadzenie zadania publicznego  

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym  

w Tarnowskich Górach w zakresie organizacji lekcji 

religii. 

77. Uchwała Nr XII/104/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 

Uchwała została przesłana do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu celem stosowania. 

78. Uchwała Nr XII/105/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie likwidacji 

Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Z dniem 30.09.2019 r. postawiono w stan likwidacji 

powiatową jednostkę organizacyjną Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, zakończenie likwidacji 

ustalono na dzień 31.12.2019 r. 

79. Uchwała Nr XII/106/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 01.10.2019r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-

Koźlu. 

80. Uchwała Nr XII/107/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 

2020 

Realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w 2020 r. 

81. Uchwała Nr XII/108/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie pozbawienia 

drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego kategorii drogi powiatowej 

Zrealizowano dnia 01.01.2020 r. 

82. Uchwała Nr XII/109/2019 z dnia  

24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. na 

działalność Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Skargę z dnia 11.06.2019 r. na brak interwencji  

i odpowiedzi ze strony Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie złego stanu drogi 

powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa uznano za 

nieuzasadnioną. Odpowiedź w sprawie przesłano 

skarżącemu. 

83. Uchwała Nr XIII/110/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 

Uchwałę przekazano do realizacji do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie -Koźlu. 

84. Uchwała Nr XIII/111/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

 

85. Uchwała Nr XIII/112/2019 z dnia  

29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 
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86. Uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów w 2020 r. 

Stawki uchwalone w niniejszej uchwale są 

egzekwowane w 2020 r. 

87. Uchwała Nr XIII/114/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

porozumienia z Gminą Reńska Wieś 

Zrealizowano w okresie 26.11.2019 r. – 03.03.2020 r. 

88. Uchwała Nr XIII/115/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 08.11.2019 r. do realizacji 

Wydziałowi Zamówień Publicznych i Administracji  

w miejscu.  

89. Uchwała Nr XIII/116/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Przekazana dnia 04.11.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

90. Uchwała Nr XIII/117/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Przekazana dnia 04.11.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

91. Uchwała Nr XIII/118/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Przekazana dnia 04.11.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-

Koźlu. 

92. Uchwała Nr XIII/119/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Przekazana dnia 04.11.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-

Koźlu. 

93. Uchwała Nr XIII/120/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 02 września 

2019r. na działalność Dyrektora Publicznej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Skargę z dnia 02.09.2019 r. na działalność Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uznano za 

nieuzasadnioną. Odpowiedź w sprawie przesłano 

skarżącemu. 

94. Uchwała Nr XIII/121/2019 z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego zasady 

wynagradzania nauczycieli w szkołach  

i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski 

Wprowadzono regulaminu określający zasady 

wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski. 

95. Uchwała Nr XIII/122/2019 z dnia  

29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 

2019 rok 

Uruchomiono środki finansowe na zadania  

z rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
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96. Uchwała Nr XIV/123/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

97. Uchwała Nr XIV/124/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

98. Uchwała Nr XIV/125/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, na 2020 r.” 

Przygotowano projekt programu, poddano go 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, 

zgodnie z przyjętym trybem prowadzenia konsultacji 

dla tego typu dokumentu, sporządzono sprawozdanie  

z przeprowadzonych konsultacji, następnie 

sporządzono sprawozdanie z realizacji programu, które 

przedstawiane zostało Radzie Powiatu (sprawozdanie  

z realizacji programu przyjętego na rok 2020 

przedstawione zostanie w roku 2021, natomiast w 2019 

roku przedstawiono Radzie Powiatu sprawozdanie za 

rok 2018.).       

99. Uchwała Nr XIV/126/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

W trakcie realizacji. 

100. Uchwała Nr XIV/127/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 29.11.2019 r. do realizacji 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 

101. Uchwała Nr XIV/128/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

w 2020 r. 

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie -Koźlu.  
 

102. Uchwała Nr XIV/129/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

29 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

porozumienia z Gminą Reńska Wieś 

Zrealizowano w okresie 26.11.2019 r. – 03.03.2020 r. 

103. Uchwała Nr XIV/130/2019 z dnia  

26 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji w przedmiocie wykonywania 

kontroli nad realizacją rozkładów jazdy 

Petycję z dnia 27.08.2019 r. w przedmiocie 

wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy 

uznano za nieuzasadnioną. Odpowiedź przesłano 

nadawcy petycji oraz zmieszczono na stronie BIP 

Starostwa. 

104. Uchwała Nr XV/131/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 

2020 rok 

Przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opracowana w oparciu o przedłożone materiały 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz na podstawie 

wskaźników budżetowych i innych wskaźników 

wynikających z wytycznych Ministra Finansów. 

105. Uchwała Nr XV/132/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 

Przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opracowana w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne 

wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra 

Finansów oraz o przedłożone materiały jednostek 

organizacyjnych i informacji w zakresie 

przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 

2018 rok zawartych w sieci urządzeń finansowo-

księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu (organ). 
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106. Uchwała Nr XV/133/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian  

w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2019 rok 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

107. Uchwała Nr XV/134/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Przygotowana na wnioski dyrektorów jednostek 

organizacyjnych oraz kierowników wydziałów 

Starostwa Powiatowego i przez nich realizowane. 

108. Uchwała Nr XV/135/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Bierawa  

z przeznaczeniem na usunięcie skutków 

wyrządzonych przez pożar w dniu  

25 listopada 2019 r. w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Kościelnej  

w Bierawie 

Wyrażono wolę udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Bierawa z przeznaczeniem na usunięcie skutków 

wyrządzonych przez pożar w dniu 25 listopada 2019 r. 

w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej  

w Bierawie, sprawę do dalszej realizacji przekazano do 

Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

109. Uchwała Nr XV/136/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Uaktualniono w statucie wykaz Jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz wprowadzono zmiany 

porządkowe. Przekazano do zapoznania się  

i stosowania Wydziałom Starostwa i Jednostkom 

organizacyjnym Powiatu. 

110. Uchwała Nr XV/137/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wysokości i zasad 

odpłatności za zakwaterowanie w Bursie 

Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu 

Wprowadzono nowe zasady odpłatności  

za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-

Koźlu. 

111. Uchwała Nr XV/138/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr XLVI/384/2018 Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

25 września 2018 roku w sprawie wskazania 

jednostki organizacyjnej właściwej do 

wykonywania zadań centralnego 

zamawiającego na rzecz samorządowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Uchwała została wykonana. 

Odstąpiono od wskazania CUW, jako podmiotu 

wykonującego zadania centralnego zamawiającego  

z uwagi na nadchodzące zmiany w Prawie zamówień 

publicznych. 

112. Uchwała Nr XV/139/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr XLVI/385/2018 Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

25 września 2018 w sprawie określenia 

Jednostek Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego zobowiązanych do nabywania 

dostaw, usług lub robót budowlanych od 

centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców przez niego wybranych oraz 

do udzielenia zamówień na podstawie 

umowy ramowej zawartej przez centralnego 

zamawiającego 

Uchwała została wykonana. 

Odstąpiono od określenia jednostek Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego zobowiązanych do 

nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od 

centralnego zamawiającego z uwagi na nadchodzące 

zmiany w Prawie zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

113. Uchwała Nr XV/140/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego 

Zrealizowana. 

Nieruchomość została przekazana w trwały zarząd 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kędzierzynie-Koźlu  

na mocy decyzji Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego nr G.6844.8.2019JK z dnia 30.12.2019 r. 

114. Uchwała Nr XV/141/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

Zatwierdzono plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok 
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115. Uchwała Nr XV/142/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Przekazana dnia 30.12.2019r. do realizacji 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu 

 

V. Realizacja zadań powiatu wraz z realizacją polityk, 

programów i strategii 
 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku 

 
Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku została uchwalona 

Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia  

2015 r. 

Celem strategicznym Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku 

jest wzmocnienie zdolności Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do kreowania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców  

z uwzględnieniem zapewnienia im najwyższych jakościowo usług społecznych takich jak 

edukacja, ochrona zdrowia i opieka senioralna.  

Cele szczegółowe służące realizacji celu strategicznego to:  

- wzmocnienie integralności powiatu na płaszczyźnie Kędzierzyn-Koźle – gminy wiejskie;  

- wdrażanie na szczeblu powiatowym wspólnotowej polityki spójności;  

- wzmocnienie współpracy miasta i gmin wiejskich, koniecznej dla realizacji wspólnych 

działań;  

- wspieranie działań regionalnych służących rozwiązaniu problemu depopulacji;  

- wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju.  

 

Część postulatywna Strategii została poprzedzona dogłębną analizą zastanego stanu powiatu,  

a w tekście odnoszono się często do dokumentów planistycznych i strategicznych, które już na 

tym terenie obowiązują.  

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

Cel 1.1.  

Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa układu komunikacyjnego 

 

 Poprawa nośności i poziomu bezpieczeństwa istniejących dróg publicznych, usprawniająca 

dojazd do terenów koncentracji przedsiębiorczości oraz łączących centralny ośrodek 

powiatu z gminami wiejskimi oraz zapewniający spójność z drogami wyższego rzędu; 

  Przebudowa drogi o znaczeniu strategicznym dla Subregionu – drogi nr 1211 O 

Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Ucieszków-granica powiatu: Etap I odcinek 

Gościęcin – Trawniki – granica powiatu; 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce na odcinku od ul. Brodek 

w Mechnicy do granicy powiatu; 

  Poprawa infrastruktury komunikacji publicznej – przebudowa zatok autobusowych przy 

drogach powiatowych. 
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Cel 1.2.  

Rozwój dużych przedsiębiorstw oraz małej i średniej przedsiębiorczości 

 

 Współpraca powiatu z istniejącymi dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi  

w zakresie zapewnienia i/lub poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowe. 

 

Cel 1.3.  

Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy 

 

 Podnoszenie standardu placówek oświatowych zapewniającego powszechną edukację na 

poziomie ponadgimnazjalnym; 

 Dostosowanie sieci szkół i kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy  

i demografii; 

 Poprawa stanu technicznego szkół i placówek; 

 Rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami; 

 Prowadzenie przez jednostki do tego uprawnione stałego monitoringu lokalnego rynku 

pracy; 

 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poprzez 

aktywne formy wsparcia. 

 

Cel 1.4.  

Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

 

 Zagospodarowanie połączone z rewitalizacją zdegradowanej infrastruktury nabrzeża rzeki 

Odry – ośrodek „Szkwał” – pod kątem potrzeb rekreacyjno – turystycznych  

i innowacyjnej edukacji – zadanie rozpoczęte w 2019 r. 

 

Cel 1.5.  

Poprawa zdrowia społecznego oraz rozwój usług pro-rodzinnych i pro-senioralnych 

 

 Przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego, przebudowa pomieszczeń anestezjologii  

i intensywnej terapii (I piętro) na potrzeby bloku operacyjnego oraz przebudowa części 

pomieszczeń parteru na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz  

z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku szpitala zespolonego w ramach projektu 

subregionalnego pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych  

w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch 

szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” – zadanie rozpoczęte w 2019 r.; 

  Rozszerzenie bazy diagnostycznej i sprzętowej powiatowej służby zdrowia – zadanie 

rozpoczęte w 2019 r. 

 

Cel 1.6. 

Promocja historii, kultury i potencjału powiatu 

 

 Cykliczne wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych powiatu; 

 Organizowanie imprez ponadgminnych i transgranicznych (konkursy, turnieje, festiwale, 

Dni Powiatu, spływy); 

 Wspieranie imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu ponadgminnym  

i transgranicznym; 
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 Rozszerzenie promocji powiatu opartej o cyfrowe techniki komunikacyjne i media 

społecznościowe; 

 Zwiększenie stopnia informatyzacji oraz poziomu e-administracji Powiatu i jednostek 

organizacyjnych; 

 Realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Cel 2.1.  

Zabezpieczenie przed wylewaniem Odry 

 

 Lobbowanie na rzecz użeglownienia systemu wodnego Odry; 

 Doposażenie jednostek OSP w sprzęt: agregaty pompowe dużej wydajności do 

przepompowania dopływów Odry w czasie zamknięcia zasuw i klap zwrotnych, lekkie  

i średnie samochody pożarnicze terenowe do patrolowania wałów i urządzeń oraz 

prowadzenia akcji ratunkowych, płaskodenne łodzie motorowe. 

 

Cel 2.2.  

Minimalizacja zagrożeń ekologicznych i poprawa jakości środowiska – głównie powietrza 

 

 Identyfikacja, monitoring i likwidacja zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka oraz 

wspieranie przez powiat monitoringu powietrza; 

 Promocja programu prosumenckiego. 

 

2. Edukacja publiczna 

 

I. Opracowana strategia w zakresie edukacji 

Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2016-2022, przyjęta 

do realizacji Uchwałą Nr XIV/121/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 

26 stycznia 2016 r. 

Podstawowe założenia przyjętej do realizacji Strategii to: 

1. Budowanie efektywnego zarządzania oświatą w tym: 

a) racjonalizacja sieci szkół i placówek oświatowych,  

b) ekonomiczność w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych,  

c) poprawa stanu technicznego szkol i placówek,  

2. Zapewnienie nowoczesnego systemu kształcenia,  

a) doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne  

do kształcenia kompetencji kluczowych, 

b) doposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy, 

obowiązującymi standardami, przy współpracy z pracodawcami,  

c) rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej szkół,  

d) tworzenie trafnej, konkurencyjnej i elastycznej oferty edukacyjnej,  

e) rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, 

f) doskonalenie nauczycieli.  

3. Umożliwienie rozwoju talentów i wyrównywania szans edukacyjnych:  

a) wsparcie organizacyjne i finansowe dla rozwoju talentów i wyrównywanie szans 

edukacyjnych korzystanie ze wszystkich form wsparcia.  
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II. Oświatowe jednostki organizacyjne powiatu/komórki realizujące zadanie 

 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie– Koźlu, 

Liczba uczniów na 31.12.2019 r. – 464, a liczba oddziałów 18.  

Liczba pracowników na dzień 31.12.2019 r.- 56 osób, co stanowi 53,89 etatów, w tym na 

stanowiskach pedagogicznych 45 osób, co stanowi 43,99 etatów.  

W roku 2019 szkoła wypracowała dochody w wysokości 77 465,72 zł., a wydatki poniesione 

na funkcjonowanie szkoły wyniosły 4 001 252,94 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił  

231 991,00 zł, a kształcenie 1-go ucznia 9 385 zł. 

 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu,  

Liczba uczniów na 31.12.2019r.- 541, a liczba oddziałów 18.  

Liczba pracowników na dzień 31.12.2019 r. – 54 osób, co stanowi 55,04 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 43 osób, co stanowi 45,83 etatów.  

W roku 2019 szkoła wypracowała dochody w wysokości 14 863,64 zł., a wydatki poniesione 

na funkcjonowanie szkoły wyniosły 3 838 873,65 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił  

236 415 zł., a kształcenie 1-go ucznia 8 086 zł.    

       

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu,  

W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 1 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.  

Liczba uczniów na 31.12.2019 r. – 978 uczniów, a liczba oddziałów 36. 

Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2019 r. - 78 osób, co stanowi 92,54 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 66 osoby, co stanowi 79,79 etatów.  

W roku 2019 Zespół wypracował dochody w wysokości 131 080,15 zł., wydatki poniesione na 

funkcjonowanie Zespołu wyniosły 6 084 830,56 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił 198 332 zł.,  

a kształcenie 1-go ucznia 7 363 zł. 

 

4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie- Koźlu,  

W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 oraz Szkoła 

Policealna dla Młodzieży Nr 2.  

Liczba uczniów w Zespole na 31.12.2019 r. – 472, w tym w klasach żeglugowych 129 uczniów, 

natomiast liczba oddziałów 18, w tym 5 klas żeglugowych.  

Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2019 r. – 55 osoby, co stanowi 58,90 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 44 osoby, co stanowi 50,73 etatów.  

W roku 2019 Zespół wypracował dochody w wysokości 273 288,34 zł., a wydatki poniesione 

na funkcjonowanie Zespołu wyniosły 8 145 059,60 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił 312 579 zł.,  

a kształcenie 1-go ucznia 11 840 zł.   

   

5. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie- Koźlu,  

W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 3, III Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła  

I stopnia nr 3 oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych.  

Liczba uczniów w Zespole na dzień 31.12.2019 r – 463 osób, a liczba oddziałów 19.  

Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2019 r. - 56 osób, co stanowi 59,33 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 46 osób, co stanowi 50,45 etatów. 

W roku 2019 Zespół wypracował dochody w wysokości 42 098,97 zł., a wydatki poniesione na 

funkcjonowanie zespołu wyniosły 4 095 355,04 zł. 
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W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił  

255 243 zł., a kształcenie 1-go ucznia 10 626 zł. 

 

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,   

W skład Zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie, Branżowa Szkoła  

I stopnia nr 3 oraz  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Liczba uczniów w Zespole na dzień 31.12.2019 r. – 502, a liczba oddziałów 18. 

Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2019 r. - 62 osób, co stanowi 53,71 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 50 osób, co stanowi 44,46 etatu.  

W roku 2019 Zespół wypracował dochody w wysokości 69 324,95 zł. a wydatki poniesione na 

funkcjonowanie zespołu wyniosły 3 929 737,11 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału  wynosił 218 421 zł.,  

a kształcenie 1-go ucznia 8 318 zł. 

 

7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,  

W skład Zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa, w której do dnia 31.08.2019 r. 

funkcjonują klasy Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna oraz Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy.  

Liczba uczniów w Zespole na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 111, a liczba oddziałów 15 oraz 5 

zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. 

Liczba pracowników Zespołu na dzień 31.12.2019 r. – 61 osób, co stanowi 69,02 etatów,  

w tym na stanowiskach pedagogicznych 42 osób, co stanowi 52,07 etatów.  

W roku 2019 Zespół wypracował dochody w wysokości 92 719,98 zł, a wydatki poniesione na 

funkcjonowanie Zespołu wyniosły 4 866 864,27 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go oddziału wynosił 240 790 zł.,  

a kształcenie 1-go ucznia 42 998 zł. 

 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu,   

Placówka prowadzi praktyczną naukę zawodu dla 406 uczniów i 67 uczniów na turnusach 

dokształcania młodocianych pracowników. W 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego 

funkcjonowało 30 oddziałów.  

Liczba pracowników CKZ na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 32 osób, co stanowi 19,06 etatów, 

w tym na stanowiskach pedagogicznych 26 osób, co stanowi 14,06 etatów.  

W roku 2019 CKZ wypracował dochody w wysokości 303 687,97 zł., a wydatki poniesione na 

funkcjonowanie centrum wyniosły 2 533 296,07 zł. 

 

9. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu,   

Poradnia na dzień 30 września 2019 r. swoją działalnością obejmowała 10.397 osób. 

Liczba pracowników PPP-P na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 22 osób, co stanowi 18,80 etatów, 

w tym na stanowiskach pedagogicznych 17 osób, co stanowi 16 etatów.  

W roku 2019 wydatki poniesione na funkcjonowanie Poradni wyniosły 1 459 343,31 zł. 

 

10. Bursa Szkolna w Kędzierzynie- Koźlu,  

Placówka obejmuje opieką wychowawczą 117 uczniów, uczęszczających do szkół na terenie 

miasta Kędzierzyn – Koźle.  

Liczba pracowników Bursy Szkolnej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 16 osób, co stanowi 15,99 

etatów, w tym na stanowiskach pedagogicznych 7 osób, co stanowi 8,03 etatów.  

W roku 2019 Bursa wypracowała dochody w wysokości 425 103,58 zł., a wydatki poniesione 

na funkcjonowanie placówki wyniosły 1 605 177,72 zł. 

W roku 2019 średnioroczny koszt bieżący utrzymania 1-go wychowanka wynosił 13 565 zł. 
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11. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu,  

Placówka prowadzi zajęcia wokalne, plastyczne i taneczne dla 155 uczniów w 10 grupach.  

Liczba pracowników POA na dzień 31.12.2019 r. – 9 osób, co stanowi 5,60 etatu, w tym na 

stanowiskach pedagogicznych pracuje 6 osób co stanowi 4,27 etatu.  

W roku 2019 wydatki poniesione na funkcjonowanie placówki wyniosły 374 227,25 zł. 

 

12. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu,  

Liczba pracowników 5 osób, co stanowi 4 etaty.   

 

13. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu,  

Jednostka prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek powiatowych i zatrudnia w tym 

celu 20 pracowników na 20 etatach.   

W ramach PCUW do obsługi 11 jednostek oświatowych wyznaczonych jest 8 pracowników, 

pracujących na pełnym etacie. Wydatki poniesione  na zatrudnienie tych pracowników w roku 

2019 to kwota 718 551,00 zł. 

 

III. Wydatki Oświatowe 
1. W roku 2019 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski był organem prowadzącym dla 7 szkół  

oraz 4 placówek oświatowych. W publicznych jednostkach oświatowych na 31.12.2019 r. 

zatrudnionych jest 501 osób, co stanowi 501,88 etatów, w tym na etatach pedagogicznych 

392 osób, co stanowi 409,68 etatów. Na 31.12.2019 r. w szkołach Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego uczyło się 3531 uczniów, w 147 oddziałach.  

2. Publiczne jednostki oświatowe w roku 2019 uzyskały dochody w kwocie  

1 429 633,30 zł.  

3. Ogółem wydatki poniesione na finansowanie zadań oświatowych w roku 2019 wyniosły 

46 157 582 zł. w tym wydatki poniesione na oświatę publiczną wyniosły 41 652 569 zł.  

4. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski na zdania w zakresie edukacji otrzymał subwencje 

oświatową w kwocie 38 058 362,00 zł., w tym na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  4 736 636 zł.  

5. Najważniejszym wydatkiem oświaty publicznej są wydatki związane  

z wynagrodzeniami i pochodnymi naliczanymi od nich. W roku 2019 wydatki na ten cel 

wyniosły 29 588 196,7 zł i stanowiły 80,07% ogółu wszystkich wydatków bieżących 

poniesionych na oświatę publiczną. 

6. W roku 2019 Powiat przekazał 4 organom prowadzącym innym niż JST, dotacje  

na funkcjonowanie 2 szkól publicznych i 11 szkół niepublicznych w kwocie   

4 684 107,00 zł. Średniomiesięczna liczba uczniów i słuchaczy uprawniona do otrzymania 

dotacji wyniosła: 

a) 101 uczniów szkół dla młodzieży, na których przeznaczono kwotę 3 883 849,00 zł. 

b) 385 słuchaczy szkól dla dorosłych, na których to przeznaczona została kwota 800 258,00zł.  

 

IV. Stan realizacji na koniec 2019 r. podstawowych założeń Strategii Rozwoju 

Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

 

Założenie: Budowanie efektywnego zarządzania oświatą 

1. Inwestycje w powiatowej oświacie: 

a) I Liceum Ogólnokształcące: 

 wykonanie instalacji przeciwpożarowej – 8 000,00 zł., 
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 dostosowanie standardów toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych – 18 000,00 zł., 

 wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej – 101 100, 00 zł. 

b) II Liceum Ogólnokształcące: 

 modernizacja ogrodzenia szkoły od strony Targowiska Miejskiego – 10 001,00 zł., 

 termomodernizacja budynku szkoły (mała sala gimnastyczna) – 136 294,09 zł. 

c) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej: 

 wykonanie przyłącza gazowego na terenie Wyspa – 10 000,00 zł., 

 zakup i montaż klimatyzatorów w klasopracowniach i sekretariacie szkoły  

– 25 215,00 zł.,  

 zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń przebudowywanego internatu 

– 165 839,99 zł., 

 wydatki na roboty dodatkowe, niekwalifikowalne do projektu rewitalizacji Stare 

Miasto – 24 803,43 zł., 

 przebudowa budynku internatu z uwzględnieniem dostępu dla osób 

niepełnosprawnych – 2 675 899,85 zł. 

d) Zespół Szkół Nr 3:  

 termomodernizacja – docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku 

Laboratorium – 80 000,00 zł., 

 wykonanie dokumentacji termomodernizacji dachu budynku Laboratorium  

– 13 900,00 zł. 

e) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:  

 przebudowa i dostosowanie 2 sanitariatów z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych w budynku B i budynku C – 32 818,14 zł., 

 poprawa efektywności energetycznej szkoły w wyniku docieplenia dachów, docieplenia 

ścian budynków, modernizacja zewnętrznej sieci cieplnej – 224 027,20 zł.  

f) Zespół Szkół Specjalnych:  

 wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły – 23 350,00 zł.  

g) Centrum Kształcenia Zawodowego: 

 wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych  

i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania 

„Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie 

– Koźlu – 869 539,60 zł. 

2. Nabór do szkół Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

a) 1587 nowych uczniów rozpoczęło naukę w szkołach średnich powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego. 780 uczniów to absolwenci gimnazjum, 807 uczniów to absolwenci szkół 

podstawowych. 

    W sumie utworzono 54 oddziałów szkół ponadpodstawowych. 

b) Wśród klas pierwszych jest 16 oddziałów klas licealnych z liczbą 479 uczniów,  

30 oddziałów klas technicznych z liczbą 838 uczniów i 8 oddziałów klas branżowych  

z liczba 260 uczniów. Najbardziej popularne w zakresie profili licealnych okazały się klasy 

biologiczno-chemiczne, a w szkołach technicznych największym zainteresowaniem cieszyły 

się klasy z zawodem technik spedytor, technik logistyk, technik informatyk. 

c) W porozumieniu z Klubem Sportowym ZAKSA K-Koźle tworzono i dokonano naboru do  

I klasy mistrzostwa sportowego o profilu – piłka siatkowa w I Liceum Ogólnokształcącym. 

d) Dokonano rozszerzenia kierunków kształcenia zawodowego w Technikum nr 1  

w Zespole Szkół nr 1 o nowy kierunek – technik rachunkowości i w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących – technik programista.  
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Założenie: Zapewnienie nowoczesnego systemu kształcenia 

1. Realizacja programów rządowych 

W roku 2019 jednostki oświatowe oprócz działalności statutowej realizowały dodatkowe 

zadania w zakresie programów rządowych - wspierających edukację. 

a) Rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem w latach 2017-2021”.  

W roku 2019 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pełniąca funkcję ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zrealizowała III etap programu o wartości 

107 387,65 zł.,  

b) Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

W roku 2019 Zespół Szkól Specjalnych zakupił dla 21 uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim i 38 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym podręczniki i materiały ćwiczeniowe o wartości 

7 191,58 zł., 

c) Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.  

W roku 2019 Zespół Szkół Specjalnych zrealizował w dziedzinie edukacji 3 projekty 

polegające na wspólnej integracji uczniów romskich i polskich:  

 „Kulinarne spotkania romskie przy wspólnym stole” – 1 599,55 zł. 

 Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego ,,Razem 

poznajemy nasz świat” – 15 493,06 zł. 

 Rządowy program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

,,Edukacja uczniów romskich poprzez zabawę” – 789,97 zł. 

 

2. Poza programami rządowymi jednostki oświatowe realizowały zadania z udziałem 

środków  otrzymanych z Gminy Kędzierzyn-Koźle na następujące zadania: 

a) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na pokrycie kosztów zatrudnienia  

psychologa klinicznego 59 045,51 zł., 

b) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej na  pokrycie kosztów udziału Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej  w koncertach na terenie Europy – 30.000,00 zł.  

 

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika realizowało projekty ze środków 

pieniężnych otrzymanych z Programów Operacyjnych, z udziałem środków Unii 

Europejskiej: 

a) ,,Od ucznia do młodego europejskiego lidera” – międzynarodowa współpraca uczniów 

kluczem do lepszego kształcenia kompetencji przydatnych ludziom we współczesnym 

świecie – 35 614,63 zł., 

b) ,,Twarzą w twarz” – jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w erze Internetu 

i portali społecznościowych – 13 602,86 zł.  

 

4. Podpisanie porozumień szkół z zakładami pracy: 

a) W marcu 2019 roku Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu podpisał porozumienie  

o współpracy z firmą SOLIDARIS Sp. z o.o. Współpraca ma na celu podniesienie jakości  

i efektywności kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, 

b) W marcu 2019 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu 

podpisał umowę o ścisłej współpracy z wiodącą firmą z branży automatycznej, elektrycznej 

i mechanicznej – firmą Belmar, 

c) W kwietniu 2019 r. Zespół Szkół nr 1 z Kędzierzyna-Koźla pozyskał do współpracy dwóch 

nowych partnerów. Podpisano umowę z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  

w Zakrzowie w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego klas gastronomicznych oraz ze 

spółką doradztwa podatkowego „ADARA” z Kędzierzyna-Koźla w zakresie współpracy  

z kierunkiem technik rachunkowości, 



  

 ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO  

31 
 

d) W październiku 2019 została podpisana umowa patronacka między Zespołem Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących, a firmą DIGICOS S.A. z Poznania. Firma objęła swoją 

opieką informatyków i elektryków. Specjalizuje się m.in. w instalacjach teletechnicznych, 

teleinformatycznych dla branży telekomunikacyjnej. 

 

Założenie: Umożliwienie rozwoju talentów i wyrównywania szans edukacyjnych: 

 

1. Najwyższe osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych 

 

Osiągnięcie Nazwa olimpiady 
Szkoła/ 

placówka 

finalistka XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 

I LO laureat 42 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

finalistka 42 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

laureat  42 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

ZS nr 1 

laureat XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

finalista 42 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

finalistka 42 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

finalista XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

laureat Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii 
ZS nr 3 

finalista XLV Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

laureat Olimpiada Wiedzy Technicznej ZSTiO 

 

2. Osiągnięcia sportowe zespołowe na szczeblu ogólnopolskim: 

 

Nazwa Osiągnięcie Nazwa zawodów 
Szkoła/ 

placówka 

Kadet chłopcy II miejsce 

Mistrzostwa Polski  

w Piłce Siatkowej Chłopców – 

kategoria kadeci 

 

 

 

 

I LO 
Junior chłopcy I miejsce 

Mistrzostwa Polski  

w Piłce Siatkowej Chłopców – 

kategoria juniorzy 

Junior dziewczęta I miejsce 

Mistrzostwa Polski  

w Piłce Siatkowej Dziewcząt – 

kategoria juniorki 

Junior chłopcy I miejsce 
Mistrzostwa Polski  

w Siatkówce Plażowej Chłopców 
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3. Osiągnięcia sportowe indywidualne i zespołowe na szczeblu centralnym: 

Osiągnięcie Nazwa zawodów 
Szkoła/ 

placówka 

I miejsce Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Badmintonie II LO 

I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów skok wzwyż  ZSŻŚ 

III miejsce Mistrzostwa Polski klas mundurowych w piłce koszykowej 

I miejsce Mistrzostwa Polski klas mundurowych w piłce koszykowej  

 

 

4. Ranking Perspektyw:  

Aż sześć szkół średnich prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymało 

tarcze jakości w rankingu „Perspektyw 2020”. Rok temu mogły się nimi pochwalić cztery 

placówki 

a) Złotą tarczę jakości otrzymało Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 

Śląskich, 

b) Srebrne tarcze jakości otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza,  

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 3 w Zespole Szkół   

nr 3 im. Mikołaja Reja, 

c) Brązowe tarcze jakości otrzymały: Technikum nr 2 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte i Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących. 

 

5. „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego”   

W roku 2019 przyznano uczniom szkół ponadpodstawowych 26 stypendiów Starosty za 

wybitne osiągniecia w zakresie nauki, 16 stypendiów Starosty za osiągnięcia w zakresie kultury 

i sportu, 6 nagród Zarządu Powiatu „L-ki”. Nagrody zostały przyznane na kwotę 23.000,00 zł. 

 

6. Konferencje, seminaria: 

a) Słodko-gorzki smak niepełnosprawności: „Jak rozmawiać z dzieckiem  

i o dziecku” - postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i towarzyszący mu 

stereotypy były tematem szóstej już konferencji z cyklu „Słodko-gorzki świat osób 

niepełnosprawnych”,  

b)  III Festiwal Praw Człowieka: 

 Festiwal zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika był 

zwieńczeniem szeregu działań edukacyjnych, podjętych przez placówki. „Jedyną 

niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie" - pod takim hasłem odbył się Festiwal, 

który od początku wspiera Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,  

c) „Automatyk i elektryk – zawody na czasie” 

 IX seminarium, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu. Elektryk i Automatyk to bez wątpienia zawody przyszłości, dające 

młodym ludziom gwarancje zatrudnienia, 

d) „Biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu” 
 Zespół Szkół nr 1 już po raz piąty był gospodarzem powiatowej konferencji pracodawców,  

e) Konferencja podsumowująca projekt „Użyteczni”, realizowany przez Fundację Kocham 

Swoje Życie przy współpracy z Zespołem  Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy. 
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7. Inne działania organizowane przez szkoły Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

a) W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zrealizowano projekt edukacyjny pn. 

„Zawodowy Tydzień”, 

b) W I Liceum Ogólnokształcącym ustanowiono rekord powiatu w jednoczesnym prowadzeniu 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Rok temu w akcji wzięło udział 280 osób. W tym roku 

aż 315!, 

c) W Zespole Szkół nr 1 miała miejsce szczególna uroczystość – wręczenie dyplomów 

czeladniczych w ramach realizacji innowacji „Mały Menadżer” wprowadzonej 2 lata temu 

z patronacką firmą Multiserwis z Krapkowic, uczniowie zdobywali równolegle drugi zawód 

– Monter Izolacji Przemysłowych, 

d) Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą 

Bezpieczeństwa w Poznaniu. Realizowane będą wspólne projekty edukacyjne dotyczące 

klas mundurowych, 

e) Maratony pisania listów „Amnesty International”, 

f) Szkoły organizowały konkursy powiatowe:  

 „Chemiczna głowa”, 

 „Konkurs gwary śląskiej”, 

 „Powiatowy Konkurs ortograficzny”, 

 „Mały Olimpijczyk”, 

 „Turniej Debat Oksfordzkich”, 

 Powiatowy Turnieju Wiedzy Technicznej "Potyczki z Techniką 2019", 

 „V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”. 

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach działania Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej poprzez diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń 

rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. W roku 2019 poradnia dokonała 

diagnozy i wydała: 

a) 285 orzeczeń, 

b) 439 opinii w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, 

c) 18 opinii w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego, 

d) 508 opinii w zakresie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

e) 48 opinii w zakresie wczesnego wspomagania, 

f) 89 opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

g) 34 opinie w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

Z pomocy skierowanej do kadry pedagogicznej szkół, przedszkoli i innych placówek 

oświatowych skorzystało w formie indywidualnej 458 osób zaś w formie grupowej, 

przeprowadzono 25 zajęć warsztatowych i profilaktyczno-szkoleniowych. Z pomocy 

skierowanej do rodziców skorzystało łącznie 387 osób i przeprowadzono 25 zajęć 

warsztatowych i profilaktyczno-szkoleniowych. Liczba osób przyjętych przez poradnię to 

1179. 

 

3. Promocja i ochrona zdrowia 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia nie posiada programów z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia. Przedsięwzięcia z tego zakresu realizowane są we współpracy  

z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o: 
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 ustawę z dnia 25 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z dnia (Dz. U. z 2019 r., 

poz.511 tj.), 

 ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 tj.), 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 tj.). 

 

 

II.    Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-

Koźlu wraz z podmiotami zewnętrznymi: 

1. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża   w Kędzierzynie – Koźlu, 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna   w Kędzierzynie – Koźlu, 

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

1. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Kędzierzyna – Koźla. 

Pismo z dnia 11.09.2019 r. Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Kędzierzynie – Koźlu. 

Zrealizowano:  

 16-17.09.2019 r. – I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, 

 18-19.09.2019 r. – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół nr 3,  

 24-25.09.2019 r. – Zespół Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Współpracowano z Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu  

w zakresie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 

szkół średnich. Szkolenie sfinansowane zostało ze środków promocji zdrowia Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia. Wspólnie z Zarządem Rejonowym Polskiego 

Czerwonego Krzyża przeprowadzono Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Zwycięskie zespoły 

uhonorowano pucharami i nagrodami ze środków Starostwa Powiatowego. Odbycie kursu 

zostało potwierdzone otrzymaniem świadectwa z certyfikatem dla uczniów 6 szkół średnich 

w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim (łącznie 10.000 zł). Kurs obejmował 8 godzinny 

wykład i zajęcia praktyczne. Przeszkolono 100 uczniów szkół średnich powiatu. Zajęcia 

prowadzone były przez instruktorów pierwszej pomocy.  

 

Przedsięwzięcie promujące powiat Kędzierzyńsko - Kozielski w ramach współpracy  

z oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu obejmuje: 

- organizację i przeprowadzenie eliminacji rejonowych Zawodów Pierwszej Pomocy – 

zakup nagród, pucharów, i dyplomów, 

- uczestnictwo zwycięskiej drużyny etapu rejonowego w Wojewódzkich Zawodach 

Pierwszej Pomocy – dojazd zawodników na zawody, wyposażenie indywidualnych 

apteczek zawodników, 

- ewentualne uczestnictwo zwycięskiej drużyny etapu wojewódzkiego w ogólnopolskich 

Zawodach Pierwszej Pomocy PCK - zapewnienie dojazdu na zawody, noclegu, wyżywienia 

i wyposażenia indywidualnych apteczek zawodników. 

 

2. Przeprowadzenie działań z wynikających z zadań „Programu Zapobiegania HIV  

i zwalczania AIDS”, realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 

w Kędzierzynie – Koźlu w ramach zadań Krajowego Programu Zapobiegania HIV  

i zwalczania AIDS. 
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Przekazano środki finansowe na przeprowadzenie działań wynikających z zadań „Programu 

Zapobiegania HIV i zwalczania AIDS” realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Kędzierzynie – Koźlu w ramach zadań Krajowego Programu 

Zapobiegania HIV i zwalczania AIDS, poprzez przeprowadzenie 4 godzinnych warsztatów 

dla uczniów szkoły średniej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim, przez 

certyfikowanego specjalistę. Koszt 400 zł. – ze środków Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Zdrowia. 

 

3. Przekazano Stacji Sanitarno –  Epidemiologicznej kwotę 175 zł na zakup  nagród  

(pendrive 64 GB – 5 sztuk) dla uczestników  konkursu nt. „Szkoła wolna od używek”  

w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i środków 

psychoaktywnych. Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja młodzieży szkół 

średnich w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu  

i innych środków psychoaktywnych. W bieżącym roku szkolnym zadanie konkursowe 

polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej 

profilaktyki uzależnień. 

       

     Zrealizowane inwestycje: 

  

1. Współfinansowanie przedsięwzięcia „Festiwal Zdrowia” (w kwocie 3.100 zł.), które 

przeprowadzone zostało wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. 

Inicjatywa ta polegała na możliwości wykonania badań w kierunku osteoporozy, 

konsultacji lekarskich lub z korzystania z rehabilitacji. 

2. Przekazanie środków finansowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie –Koźlu 

(w kwocie 2.650 zł.) na zakup sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy. 

3. Przekazanie środków finansowych do szkół średnich powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego 

(w kwocie 5.300 zł.) na doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy. 

4. Zakupiono dla szkół średnich (koszt 1.500 zł.) z terenu powiatu kędzierzyńsko -

kozielskiego 6 zestawów filmów DVD („Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku”) 

dotyczących problemów narkomanii, zażywania dopalaczy i następstw ich stosowania. 

Ukazują one mechanizm uzależnienia i zagrożeń z nimi związanych. 

5. Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej w kwocie 1.439 zł. na zakup testów do 

wykrywania narkotyków w ślinie, do wykorzystania na terenie powiatu kędzierzyńsko -

kozielskiego w celu realizacji zadań ustawowych. 

6. Udzielono dotacja celowej dla SP ZOZ na sfinansowanie wkładu własnego projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 

regionu w latach 2014-2020” pn.: „Przebudowa i wyposażenie Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ  

w Kędzierzynie-Koźlu (wykorzystane środki w 2019 r. - 692 479 zł.) 

7. Udzielono dotacji celowej dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na dofinansowanie zadania 

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala” (wykorzystane środki w 2019 r.  

- 256 864 zł.) 
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4. Pomoc społeczna 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 

2016-2022 przyjęta Uchwałą Nr XVII/144/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z dnia 26.04.2016r. 

 

II.   Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Dom Dziecka w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Domy Pomocy Społecznej działające na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –

Koźlu. 

Do zadań wykonywanych w 2019 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie pomocy społecznej należało w szczególności: 

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa - w strukturach PCPR działa Zespół  

ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,   

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki 

w przystosowaniu się,  

4) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,  

5) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,  

6) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu,   

7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

8) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia,  

9)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu.  

 

W ramach projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka” realizowane są dwa zadania: 

1. Usługi na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. 

Zadanie zakłada realizację zadań na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

przez objęcie ich opieką i wsparciem. W ramach tego zadania zostało zatrudnionych dwóch 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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2. Socjoterapia wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Zadanie zakłada realizację zajęć socjoterapeutycznych (terapii społecznej) skierowanych 

do wychowanków pieczy zastępczej. Udział w zajęciach pozwala na wyuczenie 

mechanizmów rozładowania agresji oraz wzmacniania kompetencji społecznych.   

 

PCPR w 2019 r. zrealizował zadania z zakresu Karty Polaka na kwotę 53 707,50 zł. 

W 2019 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski nadal realizuje Program  Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO POWER), 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, którego celem głównym jest wypracowanie  

i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej  

z podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, 

sądownictwa, policji. W pracach zespołu projektowego czynny udział brał Dyrektor PCPR. 

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kędzierzynie – Koźlu jako zadanie zlecone  

z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.  

 

Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. W placówce przebywają dzieci 

do momentu powrotu do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny zastępczej lub adopcyjnej. 

Obejmuje opieką wychowawczą dzieci od 10 do 18 roku życia, w przypadku kontynuowania 

nauki do 25 roku życia.  

      Do placówki wychowanków kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Domu Dziecka przebywało 23 wychowanków, a w tym: 

Dziewczęta 6 

Chłopcy  17 

9 -13 lat 7 

14 – 17 lat 11 

18 -24 lat 5 

 

Wychowankowie umieszczeni w placówce są na podstawie postanowienia sądu:  

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 11 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej 7 

Sieroty  2 

Półsieroty 2 

Pełnoletni wychowankowie 5 

 

w tym spoza powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego: 

Powiat Będzin  3 

Powiat Żagań 2 

 

W 2019 roku do placówki zostało skierowanych 8 małoletnich (w tym trzech w trybie 

interwencyjnym) i odeszło 4 pełnoletnich wychowanków.  

Umieszczanie wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikało z następujących 

przyczyn: alkoholizm i niezaradność życiowa rodziców, brak stabilizacji zawodowej  
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i materialnej, rozbicie rodzin, niewydolność wychowawcza rodziców, zaniedbywanie 

obowiązków opiekuńczych względem dzieci. Dzieci, które trafiają do domu dziecka mają duże 

zaniedbania w nauce, niejednokrotnie nie realizowały obowiązku szkolnego i często znalazły 

się już w kolizji z prawem. Na dzień 31.12.2019 r. pięcioro wychowanków zostało 

umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na mocy postanowienia sądu 

(dwóch z nich przebywało na samowolnym oddaleniu). Placówka zobowiązana jest do 

usamodzielniania wychowanków. Po opuszczeniu domu dziecka pełnoletni wychowankowie 

mają prawo korzystać z doradztwa na terenie placówki. 

Jeden wychowanek posiada orzeczenie niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wydane 

przez Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast 

siedmioro dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (pięcioro wychowanków), w stopniu umiarkowanym 

(dwóch wychowanków). 

 

Organizacja czasu wolnego: 

Na przestrzeni 2019 roku podopieczni brali udział w następujących wyjazdach, uroczystościach 

i spotkaniach: 

- we współpracy z Domem Dziennego Pobytu nr 2 „Wrzos” w Kędzierzynie-Koźlu od kilku lat 

realizują projekt „Od garnuszka do serduszka“ (warsztaty kulinarne dla seniorów  

oraz podopiecznych naszej placówki), 

- trzydniowa wycieczka do Pragi oraz wycieczka do Wieliczki i Krakowa (zasponsorowane 

przez Tauron Polska – nagroda wyróżnienia w kwocie 20 000,00 zł w konkursie „Domy 

Pozytywnej Energii 2018”), 

- wycieczka do Urzędu Pocztowego, na Górę Św. Anny, wycieczka do Opola z okazji „Dni 

prawa”, wyjazd na zlot pojazdów zabytkowych i militarnych w Opolu, rolkowisko  

w Opolu, wyjazd do Nysy – inscenizacja „ Bitwy o Twierdzę Nysa”, systematyczne wyjazdy 

na mecze ZAKSY, wyjazdy na basen w Zdzieszowicach, Rybniku, akwen Dębowa, wyjścia do 

kina, przedstawienia teatralne aktorów z Krakowa o tematyce profilaktycznej. W dniu 

16.12.2019 r. wychowankowie brali udział w wycieczce do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  

w Warszawie gdzie zostali zaproszeni przez posłankę panią Marcelinę Zawisza. 

W dniu 07.05.2019 r. w Domu Kultury w Koźlu miały miejsce uroczyste obchody 70 –lecia 

powstania Domu Dziecka oraz 25-lecie powstania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Ponadto podczas wakacji pięcioro wychowanków skorzystało z wyjazdu kolonijnego do 

Jarosławca nad morzem zorganizowanego przez sponsora ArcelorMittal Poland Zdzieszowice, 

natomiast troje wyjechało na kolonie do Szczyrku organizowane przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Opolu. Jeden wychowanek brał udział w projekcie pt: „Ginące zawody”, 

które odbyły się w miejscowości Roskosz. Fundacja „Złombol” zasponsorowała dwóm 

wychowankom kurs prawa jazdy.   

 

Współpraca Placówki:   

Placówka współpracuje z instytucjami takimi jak: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem, Policją, Młodzieżowymi Ośrodkami 

Wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Kuratorami, instytucjami 

oświatowymi oraz Ośrodkiem Adopcyjnym. 

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12. 2019 r:   

dyrektor 1/1 

wychowawca 8/1 

pracownik socjalny 1/1 

pedagog 1/2 
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psycholog 1/2 

intendent 1/1 

referent ds. administracji 1/1 

praczka/sprzątaczka 1/1 

pomoc kuchenna 1/1 

konserwator 1/2 

wykonane etaty na dzień 31.12.2019 r.- 15,5. 

 

Informacja o realizacji wydatków w 2019 roku:  

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego prowadzącą 

działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej. Podstawą gospodarki 

finansowej Domu jest roczny plan finansowy, który obejmuje dochody i wydatki. Obsługę 

finansowo – księgową od 01.01.2017 r. prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych  

w Kędzierzynie – Koźlu. W 2019 roku zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 

1304189,74 zł. 

Koszt utrzymania jednego wychowanka w Kozielskiej placówce wyniósł 5279,75 zł. 

 

Na terenie Powiatu działają:  

1. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  

– posiada 70 miejsc. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

2. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną dla 53 osób. Dom jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety  

w Nysie, jako zadanie zlecone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

3. Dom Pomocy Społecznej dla 49 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym 

wieku jako zadanie zlecone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu:  

Działania zgodnie ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych skupione są m.in. na:  

 intensyfikacji działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w Powiecie,  

 stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich w kierunkach zgodnych 

z oczekiwaniami rynku pracy,  

 udostępnianiu nowoczesnych technologii umożliwiających łatwiejszy dostęp do ofert, 

pracodawców, i przygotowania się do wejścia na rynek pracy,  

 monitoringu zmian na lokalnym rynku pracy, stworzeniu rankingu zawodów 

nadwyżkowych i deficytowych w Powiecie w celu dostosowania oferty szkoleniowej  

i edukacyjnej do realiów lokalnego rynku pracy i monitorowania tendencji związanych  

z problemem bezrobocia w tym bezrobocia wśród absolwentów w Powiecie,  

 realizowaniu Projektów m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mających 

na celu wsparcie dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w zakresie 

rozwijania umiejętności poruszania się po rynku pracy i reintegracji zawodowej,  

 wsparciu i objęciu pomocą grup defaworyzowanych na rynku pracy,  

 promowaniu wśród pracodawców idei zatrudnienia pracowników,  

 zwiększeniu dostępu do usług doradców zawodowych,  

 współpracy z instytucjami i podmiotami sfery społecznej na lokalnym rynku pracy (OPS, 

PCPR).  
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Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –

Koźlu 

Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej w kwocie 1.439 zł na zakup testów  

do wykrywania narkotyków w ślinie, do wykorzystania na terenie powiatu kędzierzyńsko -

kozielskiego w celu realizacji zadań ustawowych. 

 

5. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

I.  Opracowana polityka/strategia/program  

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 przyjęty Uchwałą  

Nr XL/343/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27.02.2018 r. 

  

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Działania realizowane w ramach rozwoju pieczy zastępczej w 2019 r. przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu: 

 

1.  Na dzień 31.12.2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało:  

79 dzieci w 66 spokrewnionych rodzinach zastępczych,  

42 dzieci w 33 niezawodowych rodzinach zastępczych,  

36 dzieci w 11 zawodowych rodzinach zastępczych,  

34 dzieci w 5 rodzinnych domach dziecka. 

 

2.  Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

W 2019 r. do rodzin zastępczych trafiło po raz pierwszy 36 dzieci w tym: 8 dzieci do rodzin 

zastępczych spokrewnionych, 6 dzieci do rodzin zastępczych niezawodowych, 10 dzieci do 

rodzin zastępczych zawodowych, 12 dzieci do rodzinnego domu dziecka. 

 

3. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka w tym 

przeprowadzenie badań pedagogicznych, psychologicznych i analizy dotyczącej sytuacji 

rodzinnej, osobistej, majątkowej kandydatów oraz organizowanie szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

kwalifikowanie ich na ww. szkolenie, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia. 

 

4.  Przygotowanie rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka. 

  

5.  Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wsparciem czterech koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej objętych było łącznie 38 rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka. 
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Rodziny zastępcze:  

Plan        4 617 142,00 zł  

Wykonanie    4 483 338,26 zł  

Realizacja               97,10 %  

 

 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/37/2019 z dn. 31.01.2019 r.: 

1) udzielono wsparcia Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA”, na 

organizację wydarzeń:  „III Mini Maraton Pamięci Jana Pawła II”, „XVII Maraton 

Odrzański”, „II Kryterium Tribike”, podczas których promowana była idea rodzicielstwa 

zastępczego, 

2) współorganizowano wraz z Parafią św. Eugeniusza de Mazenod „III Festyn Rodzinny, 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, który odbył się pod patronatem Starosty Powiatu, 

jednym z jego głównych celów była promocja idei rodzicielstwa zastępczego.  

 

 

6. Polityka prorodzinna 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2021 przyjęty Uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01.03.2016 r. 

 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu, 

 Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. 

Do zadań wykonywanych w 2019 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kędzierzynie-Koźlu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

należało w szczególności: 

1) realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie,  

2) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym przy PCPR w Kędzierzynie - Koźlu,  

3) realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie działający w strukturach 

PCPR dysponuje 10 miejscami hostelowymi. Jest miejscem całodobowego czasowego pobytu, 

dla ofiar przemocy w rodzinie i dzieci będących pod ich opieką na okres do trzech miesięcy.  
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Pomoc udzielona przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w 2019 r.: 

 
Typ osób Liczba osób W tym: liczba osób korzystających  

z pomocy całodobowej 

1. Ogółem 237 20 

w tym:   

a) Kobiet 142 11 

b) Mężczyzn 68 0 

c) Dzieci 27 9 

 

 

Rodzaj udzielonej pomocy w przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie: 

 
Ogółem: 237 

W tym:  

- poradnictwo medyczne 0 

-poradnictwo psychologiczne 56 

- poradnictwo prawne 55 

- poradnictwo socjalne 32 

- poradnictwo zawodowe i rodzinne 94 

 

 

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Liczba edycji programu: 2 

Liczba uczestników: mężczyźni: 38 

kobiety: 0 

Liczba osób, które ukończyły program: mężczyźni: 33 

kobiety: 0 

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działający  

w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu w 2019 r. wsparciem objął łącznie 174 osoby, podjęto prawie 388 interwencji. 

 

Inwestycje:  

W PCPR i w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonano modernizacji 

instalacje elektryczną i teleinformatycznej na łączną kwotę ponad 105 217 zł. 

 

 

7. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022 przyjęty 

Uchwałą Nr XXV/214/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31.01.2017 r. 

 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie -Koźlu, 

 Domy Pomocy Społecznej działające na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 
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 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie –Koźlu.  

Do zadań wykonywanych w 2019 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kędzierzynie-Koźlu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należało  w szczególności: 

1) realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie:  

a) rehabilitacji społecznej,  

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

2) współpraca z instytucjami administracji samorządowej i rządowej w opracowywaniu  

i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1,  

3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,  

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,  

5) dofinansowanie:  

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,   

d) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby niepełnosprawnej,  

6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz ocena ich 

działalności,  

7) przygotowanie i opracowywanie stosownych uchwał oraz sprawozdań dotyczących wyżej 

wymienionych zadań, 

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 

9) realizacja zadań zawartych w rządowych i powiatowych programach wspierania osób 

niepełnosprawnych takich jak: 

 Aktywny Samorząd, 

 Wyrównywanie różnic między regionami III, 

 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Wykonanie zadań ze środków algorytmowych PFRON kształtowało się następująco: 

1) Turnusy rehabilitacyjne: 

 

ROK Liczba 

przyznanych 

dofinansowań 

dla osób 

 z I grupą 

/znaczny 

Pobyt  

z opiekunem 

Liczba 

przyznanych 

dofinansowań  

z II grupą/ 

umiarkowany 

Pobyt  

z opiekunem 

Liczba 

przyznanych 

dofinansowań 

z III grupą/ 

lekki 

Pobyt   

z opiekunem 

2019 34 29 75 13 15 0 

Tabela: Liczba przyznanych dofinansowań w zależności od stopnia Niepełnosprawności (osoby dorosłe)  
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ROK Liczba złożonych 

wniosków na 

dofinansowanie do 

turnusu 

rehabilitacyjnego dla 

dzieci i młodzieży 

uczącej się 

Liczba 

wypłaconych 

dofinansowań 

Pobyt dziecka na turnusie 

z opiekunem 

Liczba wypłaconych  

dofinansowań do pobytu  

dziecka z opiekunem 

2019 37 33 35 31 

Tabela: Przyznane dofinansowania dla dzieci na turnusie rehabilitacyjnym  

Wszystkie dzieci i młodzież ucząca się,  które złożyły wniosek do PCPR w celu otrzymania 

dofinansowania do udziału  w turnusie rehabilitacyjnym otrzymały dofinansowanie.  

  

2) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 

Środki PFRON wydatkowane na dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki  

w 2019 r.  na kwotę 27 777,48 zł.                              

Liczba złożonych wniosków: 9 

Liczba wniosków objętych dofinansowaniem: 9                                        

 

3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się: 

Do PCPR do 31.12.2019 r. wpłynęło na: 

Bariery architektoniczne: 

41 wniosków na kwotę 439 038,00 zł. 

Bariery w komunikowaniu się: 

47 wniosków na kwotę 124 693,00 zł.   

Bariery techniczne: 

9 wniosków na kwotę 20 120,00 zł. 

Łącznie do 31.12.2019  roku wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier na 

kwotę 583 851,00 zł. 

 

Bariery Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

zawartych 

umów 

Liczba 

rezygnacji  po 

zawarciu umów 

Architektoniczne  

2019 

41 

 

20 0 

W komunikowaniu się 

2019 

 

47 44 0 

Techniczne 2019 9 9 0 

 

4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2019 r. wpłynęło 895 wniosków w tym zakresie, do końca roku 2019 zrealizowano  

808 wniosków na kwotę 593 824,00 zł. 
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Nazwa zadania 

 

Plan początkowy na 

2019 r. 

Plan po zmianach  

(stan na 31.12.2019r) 

Wykonanie na dzień 

31.12.2019r. 

Turnusy rehabilitacyjne 

 

235 000,00 zł 235 000,00 zł 234 981,00  zł 

Likwidacja barier 

architektonicznych, 

technicznych, 

 i w komunikowaniu się 

 

200 000,00 zł 200000,00 zł 200000,00 zł 

Środki ortopedyczne  

i pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny 

 

465 550,00 zł 593 837,85 zł 593 824,00 zł 

Staże na zasadach 

określonych ustawie                    

o promocji i instytucjach 

rynku pracy 

(realizacja przez PUP  

w Kędzierzynie –Koźlu) 

24 000,00zł 3 988,15 zł 3988,15 zł 

Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

(realizacja przez PUP  

w Kędzierzynie –Koźlu) 

20 000,00  zł 0,00 zł 0,00 zł 

Szkolenia osób 

niepełnosprawnych 

(realizacja przez PUP  

w Kędzierzynie –Koźlu) 

 

 

6 000,00 zł 0,00 zł 0,00  zł 

Sport, kultura, rekreacja 

 

27 947 zł 27 947 zł 27 777,48 zł 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

 

711 840 zł 723 840 zł 723 840 zł 

Usługi tłumacza języka 

migowego 

 

2 000,00 zł 2000 zł 1550 zł 

RAZEM 1 692 337zł 1 786 613 zł 1 785 960,63 zł 

Tabela: zaangażowanie środków finansowych z PFRON 

 

W roku 2019 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski za pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu realizował projekt dofinansowany z Programu 

„Wyrównywania różnic między regionami III”.  

Ze środków PFRON dofinansowano w ramach obszaru B budowę windy dla osób 

niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie – Koźlu na 

potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek. Wysokość 

przyznanego dofinansowania: 82 185 zł.  

W 2019 roku Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski ponownie przystąpił do realizacji programu 

„Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Realizacja zadań z podziałem na poszczególne moduły i obszary przedstawiała się następująco: 

MODUŁ I 
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Nabór wniosków trwał od 08.04.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Stan na 31.12.2019 r.: 

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

Liczba wniosków 4 na kwotę 30 700 zł. 

 zrealizowano 4 na kwotę 24 080,50 zł. 

Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B  

Liczba wniosków 2 na kwotę 4 670,00 zł. 

 zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym,  

 w trakcie realizacji, 

Wypłacono kwotę 3 007,00 zł. 

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania 

Liczba wniosków 8 na kwotę 66 613,00 zł. 

 zrealizowano 6 wniosków na kwotę 46 231,10 zł. 

Zadanie 2 - dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 Liczba wniosków 1 na kwotę 2000,00 zł.,  

 zweryfikowano pozytywne,  

 w trakcie realizacji. 

 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 - wózki elektryczne  

Liczba wniosków 5 na kwotę 59 000 zł.  

 zrealizowano 4 na kwotę 39 600zł. 

 1 wniosek pozostaje w realizacji 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

Liczba złożonych wniosków 4 na kwotę 12 200,00 zł.  

 zrealizowano 2 wnioski na kwotę 6 000, 00 zł. 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

Liczba wniosków 1 na kwotę 20 200,00 zł. 

 pozytywna formalna weryfikacja,  

 w trakcie realizacji 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 

Liczba wniosków 0 

Zadanie 5 - zakup skutera  

Liczba wniosków 4 na kwotę 19 068 zł. 

 zrealizowano 4 wnioski na kwotę 17 644,20 zł. 

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej 

Liczba wniosków 4, na kwotę 9642,00 zł.  

 weryfikacja formalna pozytywna, 

 zrealizowano 4 wnioski na kwotę 8485,00 zł. 
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MODUŁ II 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Nabór wniosków trwał: 

1) wnioski na I półrocze 2019 w terminie od 05.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.  

2)  wnioski na II półrocze w terminie od 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. 

Liczba złożonych wniosków  33,  

 przyznano dofinansowanie dla 33 wnioskodawców na kwotę 88 926,00 zł., a wypłacono  

65 151,00 zł. 

 pozostała kwota w realizacji. 

 

 

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu należy świadczenie 

usług: 

 bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości), 

 opiekuńczych (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji  

oraz niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych), 

 wspomagających ( udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, 

stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, 

działania zmierzające do usamodzielnienia się mieszkańca.). 

Usługi te jednostka świadczy na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

Dodatkowo Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących im  

z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (dostęp do lekarza pierwszego kontaktu  

i specjalistów). 

W jednostce spełnione są wszystkie warunki efektywnej realizacji usług bytowych, 

opiekuńczych i wspomagających w zakresie zapewnienia mieszkańcom kontaktu  

z psychologiem i psychiatrą, pracownikami socjalnymi oraz zespołem opiekuńczo – 

terapeutycznym, który podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dotyczących 

praw mieszkańców, prowadzonej terapii, a także metod pracy. 

Wykorzystanie miejsc w DPS w 2019 r. 

Liczba miejsc – 70 

Stan mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. –   69 osób 

Mieszkańcy wg starych zasad - stan na dzień 31.12.2019 r. – 53 osób   

Mieszkańcy wg nowych zasad - stan na dzień 31.12.2019 r. – 16 osób 

Średnia liczba mieszkańców w DPS w 2019 roku - 70 osób 

W 2019 roku  były cztery zgony. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. – 3575,29 zł 

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. to 44 osób i dyrektor. 

Wskaźnik zatrudnienia w DPS w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 31.12.2019 r. - 0,44 

 

W Domu realizowane są następujące formy aktywizacji (terapii zajęciowej): 

 1. Udział w spotkaniach integracyjnych, 

 2. Udział w imprezach poza budynkiem DPS, 

 3. Wycieczki, 

 4. Udział w imprezach okolicznościowych (imieniny, urodziny, inne), 

 5. Udział w zbiorowych i indywidualnych praktykach religijnych, 
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 6. Słuchanie audycji radiowych, 

 7. Czytelnictwo: książki, czasopisma, prasa, 

 8. Udział w zajęciach kulinarnych – kuchnia terapeutyczna, 

 9. Spacery, 

 10. Oglądanie telewizji, 

 11. Gry planszowe; warcaby, 

 12. Muzykoterapia – śpiew, próby występów, słuchanie muzyki, 

 13. Udział w pracach porządkowych. 

 

Wyjazdy i uczestnictwo mieszkańców w różnego rodzaju imprezach kulturalnych finansowane 

są również ze środków uzyskanych przez Stowarzyszenie działające przy DPS  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

W 2019 roku ze środków budżetowych Dom Pomocy Społecznej zrealizował następujące 

zadania: 

najważniejsze z nich to: 

• „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 

Opolskiego urzędu Wojewódzkiego”, 

• Pokrycie papą termozgrzewalną całej powierzchni budynku głównego Domu Pomocy 

Społecznej. 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania rządowe zlecone 

powiatowi.  

Zadania Zespołu to: 

 orzekanie i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, 
 orzekanie i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia. 
 orzekanie i wydawanie orzeczeń o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań do ulg                 

i uprawnień, 
 wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

 wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. 
 

Orzeczenie jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z konkretnej pomocy i wsparcia  

oraz uprawniającym do ulg i uprawnień wynikających z rozmaitych przepisów w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez sieć 

instytucji i organizacji pozarządowych. 
 

Z danych za 2019 rok wynika, że liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób 

poniżej 16 roku życia wyniosła 115, w tym: 
99 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

15 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,   

1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 
 

Natomiast dla osób powyżej 16 roku życia wydano 1223 orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, w tym: 
367 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności, 

531 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

268 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

18 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

39 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności. 
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Zespół wydał osobom niepełnosprawnym 502 legitymacje oraz 265 kart parkingowych.  

W 2019 roku odbyło się 183 składów orzekających, a Zespół rozpatrzył łącznie 2145 wniosków 

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie karty 

parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

W 2019 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności korzystając ze środków 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zrealizował zadanie  

pn. „Podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin o przysługujących im 

prawach i możliwościach wynikających z niepełnosprawności”. Działania przy realizacji tego 

zadania poległy na wykonaniu profesjonalnych projektów i wydrukowaniu 3500 sztuk ulotek 

dla osób o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 

niepełnosprawnego dziecka. Ulotka zawiera informacje o ulgach i uprawnieniach dla osoby  

z określonym stopniem niepełnosprawności oraz dane teleadresowe instytucji na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego realizujących te zadania. Każda osoba orzekana  

w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu 

otrzymuje  orzeczenie wraz z dedykowaną ulotką informacyjną. Biorąc pod uwagę rodzinę 

 i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej informacja może dotrzeć bezpośrednio do kilku 

tysięcy osób. Ulotka jest również zamieszona na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego oraz w miejscach ogólnie dostępnych w budynku Starostwa przy ul. Judyma 5  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/37/2019 z dn. 31.01.2019 r.: 

1) Udzielono wsparcia Zespołowi Szkół Specjalnych na organizację wydarzeń: „Wojewódzkie 

Zawody Sportowe "MAŁY OLIMPIJCZYK", „Konferencja "Słodko-gorzki świat osób 

niepełnosprawnych", „Międzyszkolny Konkurs Papieski „Bliżej Św. Jana Pawła II”, 

„Regionalny Turniej Wiedzy o Śląsku”  

2) Udzielono wsparcia na organizację „VIII Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych”. 

 

 

8. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

W 2014 roku uchwalono Uchwałą Nr LIII/393/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

drogowego dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zaplanowano w nim 27 linii  

o charakterze użyteczności publicznej w perspektywie do 2025 r.  

 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Do 30 czerwca 2019 roku na terenie powiatu przewozy regularne wykonywał przewoźnik 

zewnętrzny Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Przewoźnik ten wykonywał na własne 

ryzyko ekonomiczne przewozy na 26 liniach regularnych na podstawie uzyskanych zezwoleń 
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na przewozy regularne w transporcie drogowym osób, zapewniając tym samym dowóz 

pasażerów z każdej gminy do miasta. 

 

Od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 r. zawarto umowę z firmą GTVBUS POLSKA  

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Niniejsza umowa zapewniała realizację 

przewozów użyteczności publicznej na 30 liniach komunikacyjnych. 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/95/2019 z dnia 06 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego z dniem z dniem 30 września 2019 r. podpisano nową umowę z Firmą GTVBUS 

POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek na świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres do 30.06.2020 r. Niniejsza umowa 

zapewnia realizację przewozów użyteczności publicznej na 30 liniach komunikacyjnych. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu 

Długość dróg powiatowych – 249,28 km (Gmina Bierawa - 24,15 km, Gmina Cisek - 33,07km, 

Gmina Pawłowiczki - 75,63 km, Gmina Polska Cerekiew - 20,96 km, Gmina Reńska Wieś - 

37,20 km, Gmina Kędzierzyn-Koźle - 58,27 km) 

Zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: 

etap III - zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

(dofinansowanie z budżetu państwa – 50 %) - 1 443 530,34 zł., 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: etap II - zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie z budżetu 

państwa – 50 %) - 1 352 557,15 zł., 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: etap III - zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie z budżetu 

państwa – 80 %) – 855 479,42 zł., 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica-granica powiatu - zadanie 

realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie z budżetu 

państwa – 80 %) – 634 929,97 zł., 

 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1449 O ul. Nowe Osiedle  

w Bierawie (dofinansowanie z Gminy Bierawa – 62 323,26 zł) – 124 646,51 zł. 

Zadania zrealizowane ze środków własnych Powiatu: 

 Przebudowa przejazdu pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna  

w Kędzierzynie-Koźlu – 473 120,25 zł., 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2047 O ul. Jagiellońska  

w Kędzierzynie-Koźlu – 108 699,11 zł., 

 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1211 O ul. Szkolna w Gościęcinie – 

99 735,87 zł., 

 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411 O ul. Kozielska w Gościęcinie 

– 40 674,00 zł., 

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 O ul. Karola Miarki w Polskiej 

Cerekwii: etap II – 57 351,26 zł., 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Mechnica – granica powiatu: etap II – 

119 416,79 zł., 
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 Pierwsze kompleksowe nasadzenia wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Kędzierzynie-

Koźlu na odcinku od Al. Jana Pawła II do Al Lisa – 204 984,00 zł.,  

 Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza 

w Kędzierzynie-Koźlu – 258 538,30 zł., 

 Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz budowa i przebudowa pozostałych 

elementów odwodnienia pasa drogowego – 23 296,20 zł. 

Pozostałe inwestycje, o mniejszej wartości przedstawione są w sprawozdaniu rocznym  

z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko– Kozielskiego za 2019 rok. 

 

9. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu natomiast odniesienia do realizacji 

zadania ujęte są w Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwalonej 

Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia  

2015 r. 

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 

powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Opolskiego  

z 2018 r., poz. 1364).  

 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Powiatowy Konserwator Zabytków, 

 Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków 

W ramach realizacji porozumienia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez 

Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych 

spraw z zakresu administracji rządowej w roku 2019 r. odnotowano wpływ 335 wniosków  

i pism w formie tradycyjnej oraz ponad 100 w formie elektronicznej. W odpowiedzi na wnioski 

zostało udzielonych 340 odpowiedzi, ponadto udzielono około 100 odpowiedzi na zapytania 

dot. ochrony zabytków w formie elektronicznej. Wydanych zostało 15 pozwoleń,  

84 postanowienia, 242 opinie i wytyczne. Przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt inspekcji  

i oględzin, a także cztery kontrole. 

 

W ramach realizacji zadania: Gromadzenie i udostępnianie materiałów ikonograficznych, 

kartograficznych, literatury itp. związanych z zasobem kulturowym Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego - Bieżące pozyskiwanie materiałów z Archiwum Państwowego w Opolu, 

archiwum WUOZ w Opolu oraz z internetu. Udostępnianie w miarę potrzeb. 

 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Kultura: 

Zorganizowano imprezę masową na okoliczność jubileuszu 20-lecia Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, podczas której wystąpili czołowi artyści polskiej estrady, odbyła się ona 7 

września 2019 r. na Placu Wolności przed siedzibą Starostwa Powiatowego.  
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16 czerwca 2019 r. zorganizowano we współpracy z gminami powiatu i samorządami 

partnerskimi, XX edycję imprezy PŁYWADŁA – spływu Odrą na odcinku Racibórz – 

Kędzierzyn-Koźle. Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/37/2019 z dnia  

31.01.2019 r. udzielono wsparcia na organizację wydarzeń kulturalnych - szkołom, 

organizacjom pozarządowym i wolontariuszom, odbyły się m.in. festiwale, przeglądy 

muzyczne, konkursy plastyczne, wydarzenia promujące kulturę i lokalną tradycję, takie jak 

m.in.: „Ogólnopolski Festiwal Kultur i IV Gali Kresowej”, „III Festiwal Praw Człowieka”, 

Polsko-hiszpański projekt edukacyjny „Kędzierzyn-Koźle – Alicante”, Konkurs poetycki 

„PCK – od 100 lat wszędzie i dla wszystkich”, „Gitariada 40”, „Wystawa Stołów 

Wielkanocnych”, „Święto Kwitnącej Jabłoni w Grudyni Wielkiej”, „Sławięcickie Spotkania 

Adwentowe 2019”, „XVI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej”, „Przywróćmy pamięć” 

koncert poświęcony twórczości Teresy Iwaniszewskiej-Haremzie”, „IX Powiatowy Konkurs 

Recytatorski”, „IV Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej”. 

Powiat organizował także uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic związanych  

z walkami o niepodległość. Powiat wspiera także działalność „Kandersino – Chóru Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, który koncertuje na różnych wydarzeniach okolicznościowych 

organizowanych w Powiecie, reprezentuje także Powiat na przeglądach. 

Ochrona zabytków: 

Udzielono dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Cisku, na 

remont konstrukcji ścian budynku kościoła – wzmocnienie wieży kościoła parafialnego. 

 

Prowadzenie biblioteki powiatowej: 

Zadanie zostało powierzone do realizacji Gminie Kędzierzyn-Koźle, która w ramach 

otrzymanej dotacji na jego realizację dokonała zakupu 1233 egzemplarzy zbiorów 

bibliotecznych, które zostały opracowane i udostępnione czytelnikom w systemie „Prolib”. 

Wydano także „Bibliografię Ziemi Kozielskiej za rok 2018”, która trafiła do bibliotek  

w całym Powiecie. W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej zorganizowane zostały także 

szkolenia i warsztaty dla bibliotek z terenu powiatu.   

 

 

10. Kultura fizyczna i turystyka 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu natomiast odniesienia do realizacji 

zadania ujęte są w Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwalona 

Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia  

2015 r. 
 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Powiat objął wsparciem wydarzenia sportowe i turystyczne organizowane przez szkoły, 

organizacje pozarządowe i wolontariuszy, m.in.: „Turniej piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych”, „IX Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych dla dzieci  

i Młodzieży”, „71. Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków”, „Karnawał 

2019”, „Zimowe Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym”, „XVII Maraton Odrzański”, 

III Międzynarodowy spływ kajakowy seniorów – „Trendy senior”, „Turniej łuczniczy  
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o puchar Komesa – Starosty i Wójta”, „XXII Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup”, 

„XXVI Przełajowy Wyścig Kolarski BRYKSY-CROSS”, „V Cross Triathlon Koziołka”. 

Łącznie na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/37/2019 z dn. 31.01.2019 r.: udzielono 

wsparcia na 36 takich wydarzeń.  

Ponadto w zakresie turystyki utworzono wersję elektroniczną, dostępną do pobrania ze strony 

internetowej Powiatu, wydanego rok wcześniej przewodnika turystycznego pt. „Szlakami 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. 

 

11. Geodezja, kartografii i kataster 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Administracja geodezyjna i kartograficzna realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j) 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

- Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

Podstawowe dane na dzień 31 grudnia 2019 r.: 

 powierzchnia ewidencyjna powiatu – 62374 ha, 

 ilość gmin - 6,  

 obrębów ewidencyjnych – 85, 

 liczba działek ewidencyjnych – 86108, 

 liczba budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków – 51690, 

 dla całego powiatu prowadzona jest elektroniczna, wektorowa mapa ewidencji gruntów  

i budynków oraz mapa zasadnicza, 

 dla całego powiatu prowadzone są obiektowe bazy: 

Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), 

Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), 

Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500) 

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wspólnie z pozostałymi powiatami województwa realizuje 

projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 i współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

Działanie 10.03. E-usługi publiczne. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPOP.10.03.00-

16-0012/17-00 z dnia 27.03.2018 r. oraz umowami zawartymi między Liderem projektu  

a poszczególnymi powiatami, całkowity koszt projektu wynosi 8.262.278 zł. w tym: 

dofinansowanie ze środków RPO w wysokości 6.318.401 zł oraz wkład własny partnerów  

w wysokości 1.943.877 zł. 
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Stan realizacji zadań starosty w roku 2019 wynikających z ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne: 

1. przyjęto 1582 zgłoszeń pracy geodezyjnej i kartograficznej, w tym 1160 zgłoszeń  

z wykorzystaniem aplikacji internetowej GEO-INFO i.Kerg,  

2. przyjęto 1534 operatów technicznych pracy geodezyjnych i kartograficznych, 

3. załatwiono 5603 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 

4. aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 13041 zmian, 

5. aktualizacja baz BDOT 500 i GESUT – 737 zmian, 

6. sporządzono 121 protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia 

terenu, 

7. zawarto 7 umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na sprzedaż 

oprogramowania i usług do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

8. zapewniono urzędom gmin powiatu stały dostęp do baz ewidencji gruntów i budynków  

lub mapy zasadniczej za pomocą aplikacji internetowej GEO-INFO i.EGiB oraz GEO-

INFO i.NET. 

 

12. Gospodarka nieruchomościami 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych na lata 2018-2020. Plan przyjęty na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 stycznia 2018 r. 

Plan zakładał: 

1. Nabywanie nieruchomości. 

2. Zbywanie nieruchomości. 

3. Inne formy gospodarowania nieruchomościami tj. oddawanie w dzierżawę bądź najem  

w ramach wpływających wniosków. 

4. Wydatki i dochody związane z powyższym. 

 

Plan obejmuje lata 2018-2020, zatem zrealizowany został w części. 

 

II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Referat Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2019 r.: 

 zbył prawo własności 7 działek, 

 nabył prawo własności 13 działek, 

 nabył udział w 1 działce w wyniku czego stał się jedynym właścicielem nieruchomości, 

 dokonał podziałów działek, w wyniku których powstało 13 nowych działek. 
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13. Administracja architektoniczno-budowlana 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Administracja architektoniczno-budowlana pracuje na podstawie ustawy Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j) 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

W 2019 roku:  

 wydano 591 pozwoleń na budowę,  

 wydano 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, 

 przyjęto 308 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,  

 wydano 560 dzienników budowy,  

 wydano 120 zaświadczeń o samodzielności lokali,  

 wydano 74 pozwoleń na rozbiórkę. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2019 roku: 

 wykonano 41 kontroli robót budowlanych, 

 wykonano  41 kontroli utrzymania obiektów budowlanych, 

 wykonano 18 kontroli sprawdzających, 

 wykonano 43 kontrole obowiązkowe, 

 przeprowadzono 36 oględzin, 

 przeprowadzono 20 kontroli w sprawie katastrof budowlanych, 

 wydano 154 decyzje i postanowienia, 

 otrzymano 483 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych,  

 otrzymano 294 zawiadomień o zakończeniu budowy, 

 wydano 44 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, 

 wydano 75 zaświadczeń, 

 wpłynęło 58 interwencji, 

 nie przeprowadzono kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, 

 nie wniesiono sprzeciwów od otrzymanych zawiadomień o zakończeniu budowy.  

 

 

14. Ochrona środowiska i przyrody 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024” z «Prognozą oddziaływania na środowisko dla dokumentu 
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„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024”» 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu 

Działania realizowane na bieżąco. 

Brak konieczności raportowania dokumentu. Raport w roku 2020. 

 

W ramach umowy ŚR/01/2019 z dnia 22.05.2019 r. z Państwowym Instytutem Geologicznym 

- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie wykonano wizualnej kontroli 

aktywności osuwisk na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, tj.:  

numer ewidencyjny: 16-03-042-077052 w Grudyni Wielkiej;  

numer ewidencyjny: 16-03-052-077067 we Wroninie;  

numer ewidencyjny: 16-03-032-077070 w Miejscu Odrzańskim;  

numer ewidencyjny: 16-03-032-077071 w Miejscu Odrzańskim;  

numer ewidencyjny: 16-03-032-077073 w Miejscu Odrzańskim. 

Brak zmian od ostatniego monitoringu wykonanego w roku 2017. Monitoring prowadzony  

w systemie co dwa lata, obejmujący osuwiska aktywne objęte tego rodzaju monitoringiem. 

W ramach umowy ŚR/02/2019 z dnia 29.03.2019 r. z „DEKONTA POLSKA” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością wykonano wstępnych badań środowiska gruntowego na 

działce nr 1046/5 obręb 0046 Kłodnica, przy ul. Elewatorowej w Kędzierzynie-Koźlu”,  

w ramach zadania pn.: „Badania jakości gleby i ziemi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego pod kątem występowania historycznego zanieczyszczenia ziemi”. 

Wykonano opracowanie mające na celu ocenę aktualnego stanu środowiska gruntowego pod 

kątem występowania zanieczyszczeń ropopochodnych oraz metali ciężkich na działce. 

 

Na podstawie wykonanych badań działka została wpisana, przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu, do rejestru pod kątem występowania historycznego 

zanieczyszczenia ziemi. 

 

15. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

I.  Opracowana polityka/strategia/program 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024” z «Prognozą oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024”» 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu 



  

 ZARZĄD POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO  

57 
 

Działania realizowane na bieżąco. 

Brak konieczności raportowania dokumentu. Raport w roku 2020. 

 

W ramach umowy ŚR/03/2019 z dnia 22.05.2019 r. z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą  

w Opolu rozpoczęto realizację, zaplanowanego na lata 2019 i 2020 zadania pn. „Badania 

jakości gleb i ziemi na obszarach użytkowanych rolniczo w Gminach Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego”. 

Zadanie zostanie zakończone w roku 2020. W ramach zadania zostanie opracowany dokument 

obejmujący w szczególności:  

a. interpretację otrzymanych wyników pod kątem stanu ekologicznego i rolniczego gleb 

użytkowych w Powiecie; 

b. analizę porównawczą otrzymanych wyników, z wynikami z roku 2006, ze wskazaniem 

tendencji zmian w zakresie oznaczanych wskaźników; 

c. ustalenie zalecanej dawki wapna na przebadaną powierzchnię. 

 

W ramach umowy ŚR/04/2019 z dnia 25.07.2019 r. z firmą „Biuro Projektów Leśnych” 

opracowano inwentaryzację stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni kompleksu do 

10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

Opracowano dokument w postaci stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni 

kompleksu do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

a. gmina Reńska Wieś obręb ewidencyjny Reńska Wieś o łącznej powierzchni 1,6200 ha; 

b. gmina Cisek obręb ewidencyjny Sukowice o łącznej powierzchni 1,0400 ha; 

c. gmina Bierawa obręb ewidencyjny Dziergowice o łącznej powierzchni 0,0413 ha. 

 

 

16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

I. Opracowana polityka/strategia/program 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

1. Na podstawie art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym - obsługa administracyjna oraz 

organizacja pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Zadaniem komisji jest m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu, jak i opiniowanie pracy powiatowych służb, straży i inspekcji 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - obsługa administracyjna oraz 

organizacja pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest 

m. in. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne obywateli powiatu i prognozowanie tych zagrożeń. 

 

Komenda Powiatowa Policji 

Ustawowe zadania wynikające z art. 1 pkt. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 360 t.j.). Dodatkowo prowadzone są następujące działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

1. Plany działania priorytetowego – realizowane przez okres całego roku 2019 r. przez 

dzielnicowych podległych KPP w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym założeniem wskazanych 
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programów jest prowadzenie działań porządkowych i profilaktycznych mających na celu 

eliminację występujących zagrożeń w podległych rejonach służbowych. 

2. Akcje i programy profilaktyczne prowadzone przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii tut. 

KPP przez cały okres 2019 r. Założeniami prowadzonych akcji i programów tematycznych 

są głównie działania profilaktyczno-informacyjne dla mieszkańców Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przedmiotowe działania prowadzone są w temacie zagrożeń 

dotyczących osób starszych (wyłudzenia, oszustwa), wśród dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym/przedszkolnym (programy ws. profilaktyki uzależnień, przestrzegania zasad 

ruchu drogowego, przemocy szkolnej i domowej) oraz wśród nauczycieli, przedsiębiorców 

we wskazanych obszarach. 

3. Akcje prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego tut. KPP pod kątem 

eliminacji nietrzeźwych kierujących osób, które w rażący sposób nie przestrzegają 

przepisów ruchu drogowego, działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla 

niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści). Przedmiotowe działania 

prowadzone są cyklicznie przez cały rok 2019. 

4. Akcje doraźne prowadzone przez wydziały do walki z przestępczością kryminalną mające 

na celu zapobieżenie nasilenia się występowania określonej kategorii przestępstw. Akcje 

prowadzane pod kątem eliminacji zagrożeń przestępstwami przeciwko mieniu, życiu  

i zdrowiu oraz przestępstwami gospodarczymi. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Nie wykazano żadnych planów. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego, określone ustawą z dnia 14 marca  

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 59) na podstawie 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Działania te miały na celu ochronę zdrowia 

ludzkiego, zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych, w tym zatruć  

i zakażeń pokarmowych oraz chorób zawodowych. Poza działalnością kontrolną prowadzona 

była działalność z zakresu promocji zdrowia mająca na celu kształtowanie wśród mieszkańców 

powiatu odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych. 

 

Powiatowa Inspekcja Weterynarii 

Zadania realizowane na podstawie planu rocznego pracy na 2019 r. opracowanego zgodnie  

z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii. Do realizowanych zadań z zakresu ochrony 

zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności 

zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym w celu zapewnienia 

ochrony zdrowia publicznego. 

 

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego 

Roczny plan pracy oraz realizacja zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych. 

Podstawą kompetencyjną działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim jako organu administracji rządowej (organu I-ej 

instancji) są Przepisy ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. z 1998 Nr 133, 

poz.872 z późn.zm.). 

Ustawą normującą zasady działania organu nadzoru budowlanego jest ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z późn.zm.). Do zadań organów 

nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa 

budowlanego. 
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II.   Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Dodatkowo powiatowe służby, straże i inspekcje: 

 Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Komenda Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18,  

- Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kraszewskiego 12 

budynki administracyjno-magazynowe, garażowo-magazynowe z częścią socjalną), 

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 33 

budynki garażowo-magazynowe z  częścią socjalną.  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

1. Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku:  

 30.05.2019 r.,  

 30.09.2019 r. 

2. Terminy posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w 2019 roku:    

 10.09.2019 r.  dotyczące ćwiczeń „PIAST19” oraz Stałego Dyżuru 

 20.11.2019 r.  omówienie przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020. 

 

Komenda Powiatowa Policji  

Nadzór na realizacją wskazanych zadań i analiza ich wyników prowadzona jest przez 

Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu oraz przez wskazane wydziały 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Lp. Gmina 

Rodzaj zdarzenia 

Ogółem zdarzeń Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

rok rok rok rok 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Bierawa 68 116 30 33 35 79 3 4 

2 Cisek 44 88 13 17 29 66 2 5 

3 K-Koźle 624 761 196 192 376 497 52 72 

4 Pawłowiczki 46 83 18 27 27 55 1 1 

5 
Polska 

Cerekiew 
79 77 46 41 32 34 1 2 

6 
Reńska 

Wieś 
91 121 31 33 57 81 3 7 

Razem: 952 1246 334 343 556 812 62 91 

Wzrost[%] do roku 

ubiegłego 
- 30,88% - 2,69% - 46,04% - 46,77% 
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Inwestycje: 

1. JRG 1- zakup pojazdu GBA za kwotę 1 027 911,00 PLN (kwota 27 911,00 PLN- 

dofinansowanie zakupu przez powiat). 

2. JRG1- zakup samochodu GCBA za kwotę 1 185 000,72 PLN (zakup z programu 

operacyjnego). 

3. JRG2- quad wraz z przyczepą, za kwotę 35 000,00 PLN (użytkowanie na podstawie umowy 

użyczenia ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego). 

4. JRG1- platforma transportowa do pompy wysokiej wydajności za kwotę 61 500 PLN  

(użytkowanie na podstawie umowy użyczenia ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego). 

5. Zakup pojazdów dla ochotniczych Straży Pożarnych: 

a) OSP KSRG Maciowakrze – GBA za kwotę 759 894,00 PLN, 

b) OSP KSRG Kłodnica- GCBA, za kwotę 1 044 269,00 PLN. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

1.  Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Nadzór 

epidemiologiczny zajmuje się statystyką i analizą chorób zakaźnych oraz przypadków zatruć  

i lub podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne zgłaszanych przez lekarzy lub kierowników 

laboratoriów (zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi). W 2019 r. zgłoszono 7 nowych przypadków zachorowania na gruźlicę oraz  

2 przypadki zgłoszenia zgonu z powodu gruźlicy, w związku z przerwaniem leczenia. 

Zachorowania na grypę i zakażenia grypopodobne w 2019 roku stanowiły 82% wszystkich 

zgłoszonych przez lekarzy chorób zakaźnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Procent 

zaszczepienia mieszkańców w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim p/grypie od lat jest bardzo 

niski, w sezonie 2019/2020 wynosi: 3,12%. W sezonie jesienno-zimowym w 2019/2020 

kontynuowano nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą, który w ramach programu 

„SENTINEL”, prowadzony był w sześciu placówkach. Od kilku lat stwierdza się 

zachorowalność na krztusiec. W 2019 roku zarejestrowano 6 przypadków krztuśca (o 4 więcej 

niż w 2018 r.). W przypadku krztuśca występuje stopniowy spadek odporności indywidualnej 

u osób, które wcześniej ją nabyły. W 2019 r. nastąpił wzrost wirusowych zakażeń jelitowych  

u dzieci do lat dwóch. W większości przypadków czynnikiem etiologicznym były rotawirusy  

i adenowirusy, w dwóch przypadkach czynnikiem etiologicznym były norowirusy. 

Zaobserwowano spadek zachorowalności na boreliozę z 101 przypadków w 2018 roku na  

60 w 2019r. 

 

2.   Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel 

medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.  
Pod nadzorem - znajdowało się 230 podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Stan 

techniczny, wyposażenie oraz jakość świadczonych usług jest zadowalająca i ulega ciągłej 

poprawie. W większości obiektów nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącej czystości 

i porządku,  przestrzegane są procedury mycia i dezynfekcji narzędzi mogących powodować 

przerwanie ciągłości tkanek.  

 

3. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, która jest na bieżąco modernizowana. 

Ludność zaopatrywana jest w wodę przez 14 wodociągów, korzystających ze studni 

głębiowych, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia 

pobrano 138 próbek do badań mikrobiologicznych, 73 próbek do badań fizykochemicznych 

oraz 9 próbek do badań ciepłej wody w kierunku występowania bakterii z rodzaju Legionella 
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sp. W 2019 r. jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadała rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) za wyjątkiem sporadycznych, incydentalnych sytuacji 

dotyczących przekroczeń parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. 

 

4.   Nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz warunkami zdrowotnymi produkcji  

i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  

z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie 

ludzi. Nadzorem sanitarnym objętych było 991 obiektów żywnościowo-żywieniowych  

i obrotu kosmetykami. Przeprowadzono 526 kontroli, w tym 31 kontroli w ramach interwencji 

konsumentów. Dotyczyły głównie niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego zakładów, 

nieprawidłowej jakości artykułów spożywczych, niewłaściwego postępowania z odpadami 

żywnościowymi i komunalnymi, brakiem orzeczeń lekarskich pracowników, obecnością 

szkodników, itp. Kontrole sanitarne wykazały zasadność wniesionych interwencji  

w 2 przypadkach. Podjęto stosowne działania administracyjne. W ramach funkcjonowania 

systemu RASFF otrzymano 25 powiadomień o niebezpiecznych produktach żywnościowych  

i paszach oraz materiałach do kontaktu z żywnością, przeprowadzono 18 kontroli. Pobrano do 

badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 286 próbek.  

W roku sprawozdawczym kwestionowano 6 próbek środków spożywczych pobranych do 

badań mikrobiologicznych. Wydano ogółem 273 decyzje administracyjne. Nałożono  

30 mandatów na kwotę 6700zł. w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów. 

 

5.   Nadzór nad środkami zastępczymi. W 2019 r. nie stwierdzono naruszenia zakazu 

wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Realizowany jest obowiązek zgłaszania 

przez podmioty lecznicze podejrzeń zatruć i zgonów spowodowanych środkami zastępczymi 

lub nowymi substancjami psychoaktywnymi nie dłużej niż w terminie 48 godzin od wystąpienia 

zdarzenia na odpowiednim formularzu do PPIS, następnie informacja ta jest umieszczona  

w bazie SMIOD - elektroniczny system monitoringu spraw, dotyczących środków zastępczych, 

tzw. „dopalaczy”. W 2019 r. wpłynęło 1 zgłoszenie podejrzenia zatrucia środkami zastępczymi 

osoby niepełnoletniej. Prowadzono działania profilaktyczne w formie rozdawnictwa 

materiałów oświatowo-zdrowotnych/edukacyjnych. Pracownicy stacji – 2 osoby, uczestniczyli 

w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. Jego celem było 

zwiększenie wiedzy pracowników jednostek pomocowych w zakresie narkomanii i substancji 

psychoaktywnych. 

 

6.   Bezpieczeństwo nad wodą. W sezonie letnim na terenie powiatu funkcjonowały  

2 kąpieliska oraz 1 miejsce okazjonalnie wykorzystane do kąpieli będące pod nadzorem 

Inspekcji Sanitarnej, tj.: Kąpielisko „Centralne”, Kąpielisko „Stodoła”; miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli pn. Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Makadam”. 

Na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, oceny 

wizualnej oraz sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu stwierdził, że jakość wody  

w kąpieliskach oraz w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pod względem 

bakteriologicznym i organoleptycznym odpowiadała wymaganiom określonym  

w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.  

w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2019 poz. 255). W sezonie kąpielowym 2019 r. wydano dziesięć ocen  

o przydatności wody do kąpieli, nie wprowadzono zakazów kąpieli. Komunikaty zamieszczane 

były na stronie internetowej Powiatowej Stacji. Prowadzono internetowy serwis kąpieliskowy, 
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który jest systemem informacyjnym. Serwis kapieliskowy w sezonie kąpielowym 2019 był na 

bieżąco aktualizowany zgodnie z okresem trwania sezonu kąpielowego Powyższe Informacje 

zostały zamieszczone na stronie serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/.  

 

7.   BHP w zakładach pracy – bieżący nadzór obejmował ocenę realizacji wymogów  

w zakresie: wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako 

składników mieszanin lub w wyrobach, detergentów; udostępniania na rynku produktów 

biobójczych i stosowania produktów biobójczych w działalności zawodowej; prekursorów 

narkotyków (substancji sklasyfikowanych) kategorii 2 i 3 w obrocie wewnątrzwspólnotowym 

handlu z państwami trzecimi prekursorami narkotykowymi; ocenę narażenia pracowników pod 

kątem prowadzenia spraw dotyczących zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych; ocenę kart 

charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie i ocenę 

oznakowania opakowań  substancji mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Pod 

nadzorem znajdowało się 193 zakłady pracy, zatrudniające 11056 osób. W ramach bieżącego 

nadzoru nad zakładami Oddział Higieny Pracy przeprowadził łącznie 161 kontroli   

w zakładach pracy zatrudniających 4270 osób. 

W ewidencji Oddziału Higieny Pracy znajdują się 23 zakłady z przekroczeniami 

dopuszczalnych norm hałasu, zapylenia i czynników chemicznych, w których narażonych jest 

401 osób. W 2019 r. nie otrzymano zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych. Prowadzone 

działania przyczyniają się do poprawy warunków pracy pracowników, a także do zwiększania 

poziomu bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia oraz większej świadomości pracowników 

wynikającej z zagrożeń nieprzestrzegania przepisów BHP.  

 

8.   Placówki nauczania i wychowania - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży - w 2019 pod 

nadzorem znajdowało się 100 placówek nauczania i wychowania (obiekty stałe) oraz 74 

placówek wypoczynku zimowego/letniego (sezonowe). Przeprowadzono 114 kontroli,  

z czego 89 dotyczyło placówek stałych, pozostałe 25 kontroli przeprowadzono w trakcie 

trwania wypoczynku zimowego i letniego. Stan sanitarno – techniczny skontrolowanych 

obiektów oraz urządzeń w tym terenów rekreacyjnych oraz ogrodzenia placówek  

w większości nie budziły zastrzeżeń. Wszystkie budynki posiadały wewnętrzną instalację 

wodną wraz z dostępem do bieżącej ciepłej wody i środków higienicznych. Placówki szkolne 

zapewniają uczniom dożywianie, najczęściej w formie obiadu dwu lub jednodaniowego. 

Przeprowadzono 1178 badań środowiskowych dotyczących warunków pobytu i nauki  

w placówkach nauczania i wychowania: 81 ocen dostosowania mebli szkolno – przedszkolnych  

do zasad ergonomii - brak uwag; 374 ocen planów lekcyjnych - w 8 placówkach wydano 

zalecenia w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami takimi jak: przekroczenie 

dopuszczalnej  liczby godzin lekcyjnych o więcej niż 2 godziny oraz przekroczenie o jedną 

godzinę lekcyjną w poszczególnych dniach na przestrzeni tygodnia, które wynikały przede 

wszystkim z ograniczonej  dyspozycyjności nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy  dojeżdżających z innych szkół, kursów autobusów dowożących uczniów oraz 

realizacją nauki języka mniejszości narodowej; 234 pomiarów/odczytów temperatury – nie 

stwierdzono zastrzeżeń;  863 ocen obciążenia uczniów  ciężarem tornistrów- nieprawidłową 

wagę tornistrów szkolnych w roku 2019 stwierdzono u 126 uczniów co stanowi 14,6 % 

wszystkich zbadanych. We wszystkich skontrolowanych szkołach stwierdzono wydzielone 

miejsca na pozostawiania przyborów szkolnych jednak uczniowie starszych klas rzadko 

korzystają z możliwości zostawienia podręczników w wyznaczonych miejscach. 

 

9.  Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży - pod nadzorem znajdowało się:  

57 turnusów letnich i 17 turnusów zimowych, z których korzystało 623 uczestników. 

Organizatorzy zapewniali prawidłowe warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej 
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oraz prowadzenia żywienia lub dożywiania. W ramach kampanii „Bezpieczne wakacje” 

prowadzono edukację profilaktyczno - edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży  

i wychowawców, tematyka dotyczyła zachowań profilaktycznych, nawiązano współpracę  

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. 

 

10. Promocja zdrowia - w zakresie promocji zdrowia wdrażano, koordynowano  

i monitorowano programy edukacyjne oraz prowadzono akcje nieprogramowe. W powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim realizowane były następujące ogólnopolskie programy edukacyjne: 

program propagujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pn. „Trzymaj Formę!”, 

programy edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” i ,,Czyste Powietrze Wokół Nas", 

kampanie antytytoniowe: Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień Rzucania Palenia; 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, projekt 

przeciwdziałający stosowaniu środków psychoaktywnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 

Szkoły ponadgimnazjalne uczestniczyły ponadto w programie „Podstępne WZW” i projekcie  

z zakresu profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?", które prowadzone są w niektórych 

województwach w kraju oraz Wojewódzka kampania „Bezpieczne wakacje”. Realizowany był 

również program „Pomyśl zanim spróbujesz”, czyli profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży 

do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019. Program realizowany we 

współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu  

oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.  W ramach realizacji 

programów edukacyjnych współpracowano między innymi ze Starostwem Powiatowym  

w Kędzierzynie-Koźlu, lokalnym radiem, koordynatorami programów edukacyjnych. 

Organizowane przedsięwzięcia prozdrowotne adresowano do: uczniów, nauczycieli, 

pacjentów, pracowników zakładów pracy, społeczności lokalnej. Programy profilaktyczne są 

dostosowane do potrzeb uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Realizacja programów 

odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych oraz na zajęciach 

dodatkowych. Popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia owocuje wieloma imprezami  

i akcjami profilaktycznymi, które na stałe wpisują się w harmonogramy działań placówek 

oświatowych. 

Skargi i wnioski – 0, interwencje mieszkańców- 24- rozpatrzone zgodnie z kompetencjami. 

 

 

Powiatowa Inspekcja Weterynarii 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Inspekcja Weterynaryjna podejmuje 

następujące działania: 

 

1. Celem sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym (rzeźnie, zakład 

przetwórczy, zakłady sprzedaży bezpośredniej, rolniczy handel detaliczny, gospodarstwa 

dostarczające mleko surowe do skupu) stosują się do przepisów w zakresie higieny  

i bezpieczeństwa żywności. W 2019 r. przeprowadzono 103 kontrole, nałożono 2 kary 

pieniężne w łącznej wysokości 1100 zł, pobrano 54 próbek od zwierząt i z żywności 

pochodzenia zwierzęcego do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych i leków, uzyskując wszystkie wyniki zadawalające. 

 

2. Nadzoruje ubój zwierząt w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa na potrzeby własne,  

w 2019 r. zbadano 67 tusz świń w kierunku wykrycia włośni. 

 

3. Przeprowadza badania monitoringowe (kontrolne) przeżuwaczy w kierunku 

poszczególnych jednostek chorobowych, w tym w kierunku chorób odzwierzęcych. W 2019 r. 

przebadano m.in.  3 130 szt. bydła w kierunku gruźlicy, 1446 szt. bydła w kierunku brucelozy 
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i enzootycznej białaczki bydła. Stan zdrowia zwierząt monitorowany był również w kierunku 

pryszczycy, gorączki Q, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, choroby niebieskiego 

języka u bydła i BSE.  

 

4. Badania prowadzone są również u świń. W 2019 r. dotyczyły one choroby Aujeszky’ego 

(2880 prób), choroby pęcherzykowej i klasycznego pomoru świń. Ponadto prowadzono 

monitoring bierny w kierunku afrykańskiego pomoru świń stanowiącego obecnie największe 

zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej. W ramach tego monitoringu pobrano  

i skierowano do badania łącznie 111 próby, głównie od padłych dzików. W ramach działań 

prewencyjnych, służących zabezpieczeniu powiatu przed tą groźną jednostką chorobową 

przeprowadzono odstrzał sanitarny dzików, redukując populację dzików na terenie powiatu  

o 63 sztuk, a także przeprowadzono 243 kontrole gospodarstw utrzymujących świnie  

w zakresie spełnienia wymagań bioasekuracji, których zadaniem jest zmniejszenie ryzyka 

wniknięcia choroby afrykańskiego pomoru świń. 

 

5. Przeprowadza obserwacje zwierząt celem wykluczenia wścieklizny, w 2019 r. 

przeprowadzono 25 obserwacji zwierząt, które pokąsały człowieka. Badania kliniczne 

przeprowadzane w ramach tych obserwacji wykluczyły wściekliznę u badanych zwierząt.  

W ramach kontroli nad wścieklizną, w związku z wykryciem braku przeprowadzania 

obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie nakładano mandaty karne lub 

kierowano sprawy na Policję. W celu wykluczenia wścieklizny do badań laboratoryjnych 

skierowano ponadto 6 prób pochodzących od zwierząt podejrzanych o wściekliznę. Próby 

pobierano pośmiertnie od gatunków: lis, sarna, pies i kot. 

 

6. Celem sprawdzenia, że podmioty działające na rynku pasz (w zakresie produkcji, obrotu 

pasz i żywienia nimi zwierząt gospodarskich) stosują się do przepisów w zakresie higieny  

i bezpieczeństwa pasz, przeprowadzono w 2019 r. łącznie 89 kontroli, wydano 7 decyzji 

administracyjnych o usunięciu stwierdzonych uchybień, pobrano 51 próbek pasz i próbek wody 

do pojenia zwierząt gospodarskich celem oceny ich bezpieczeństwa i jakości.  

W 1 próbce paszy pobranej na fermie drobiu stwierdzono obecność Salmonella Newport.  

W związku z czym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, nakazano oczyszczenia  

i dezynfekcji miejsc przechowywania i systemu zadawania pasz oraz przekazano informację  

o niewłaściwej jakości paszy powiatowemu lekarzowi weterynarii, nadzorującemu producenta 

paszy.  

 

7. Sprawuje nadzór nad podmiotami sektora utylizacyjnego (zakładami prowadzącymi obrót,  

transportującymi lub wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego),  

w 2019 r. przeprowadzono łącznie 15 kontroli. 

 

8. Sprawuje nadzór na obrotem zwierzętami w obrębie kraju, pomiędzy krajami 

członkowskimi UE oraz krajami trzecimi. W 2019 r. na teren powiatu przywieziono 19 

przesyłek świń, 9 drobiu, oraz 2 przesyłki zwierząt akwakultury oraz 1 przesyłkę pszczoły 

miodnej. Na teren powiatu trafiają również liczne transporty zwierząt innych niż gospodarskie, 

dotyczy to głównie koni i psów biorących udział w zawodach międzynarodowych 

odbywających się na terenie powiatu.  

 

9. Przeprowadzono również 87 kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt, w tym kilka kontroli 

interwencyjnych, 38 kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej 

zgodności związanymi z pozyskiwaniem dotacji unijnych przez rolników. W przypadku 
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stwierdzenia uchybień w sposobie prowadzenia działalności wydawano zalecenia lub 

nakładano na te podmioty sankcje. 

 

10. Kontroli poddawano podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu zwierzętami 

(punkty skupu zwierząt, hodowle zwierząt objętych ochroną gatunkową, komercyjnych 

przewoźników), podmioty utrzymujące zwierzęta akwakultury (ryby i ślimaki), fermy drobiu 

oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt. Kontroli poddawano również stan zdrowia zwierząt 

wykorzystywanych w celach reprodukcyjnych. 

 

W 2019 r. na terenie powiatu nie stwierdzono chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych  

z urzędu. Wszelkie podejrzenia wystąpienia tych chorób (gruźlica bydła, wścieklizna), po 

przeprowadzeniu badań wyjaśniających zostały wykluczone. Z chorób rejestrowanych na 

terenie powiatu występowała warroza pszczół, wykryto ponadto zakażenie drobiu pałeczkami 

Salmonella. 

 

 

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego 

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania 

przepisów Prawa budowlanego, w tym: 

 kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami w/w ustawy, projektem 

budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie 

właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, 

 sprawdzenie dopuszczenia stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,  

 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

 badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych, 

 współdziałanie z organami kontroli państwowej. 

 

Obszarem działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim jest teren powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Celem działalności inspektoratu jest między innymi: 

 likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektów budowlanych, 

 dyscyplinowanie uczestników procesu budowlanego szczególnie w odniesieniu do osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

 likwidacja samowoli budowlanych, 

 dyscyplinowanie zarządców i właścicieli obiektów budowlanych w realizacji ich 

ustawowych obowiązków, 

 właściwa obsługa klientów inspektoratu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy aparatu 

pomocniczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-

kozielskim, który tworzą członkowie korpusu służby cywilnej w ilości 6 osób (tj. 5,5 etatów). 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2019 roku zostały ujęte w dziale: 

Administracja Architektoniczno - Budowalna na str. 55 
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17. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa  
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

1. Plan zarządzania kryzysowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – zatwierdzony 

przez Wojewodę Opolskiego 21.09.2018 r., 

2. Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – 

(stanowiący załącznik funkcjonalny do Planu zarządzania kryzysowego powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego) – zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego we wrześniu 2019 r., 

3. Instrukcja funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego- 

zatwierdzona przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 18.10.2018 r., 

4. Plan ewakuacji i przyjęcia ludności, zwierząt i mienia na obszarze powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego – zatwierdzony przez Przewodniczącego Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu, 2009 r., 

5. Rejestr ostrzeżeń meteorologicznych i alarmów o przekroczeniu poziomu 

informowania pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 benzenu i innych substancji 

w powietrzu atmosferycznym – prowadzony w wersji papierowej od 01.03.2018 r. 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Dodatkowo powiatowe służby, straże i inspekcje: 

 Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Komenda Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18,  

- Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: 

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kraszewskiego 12 

budynki administracyjno-magazynowe, garażowo-magazynowe z częścią socjalną), 

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 33 

budynki garażowo-magazynowe z częścią socjalną.  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w 2019 r.: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

Utworzenie nowego Planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego – (stanowiący załącznik funkcjonalny do Planu zarządzania kryzysowego powiatu 
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kędzierzyńsko-kozielskiego) – zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego we wrześniu 2019 r. 

 

Inwestycje: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej tj.: 

a) Ubrania do pracy w wodzie – 4 szt., 

b) Piły tarczowe wraz z osprzętem – 2 kpl., 

c) Sprzęt i narzędzia do zabezpieczania dachów – 2 kpl., 

d) Skokochron – 1 kpl. 

2. Remonty pomieszczeń Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 na łączną kwotę: 

294 868,02 PLN 

 

18. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
  

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 roku realizował zadania  

w oparciu o Politykę Aktywizacji Osób Bezrobotnych pozytywnie zaopiniowaną przez 

Powiatową Radę Rynku Pracy w 2019r., która tworzona była na podstawie: 

 Analizy działań realizowanych w 2018r. zgodnie z Polityką Zarządczą Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2018, 

 Barometru zawodów dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i województwa 

opolskiego, 

 Polityki zatrudnieniowej realizowanej przy współpracy z Powiatową Radą Rynku Pracy, 

 Planów finansowych na rok 2019 ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

i   miała na celu:  
1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób poszukujących pracy oraz lepsze 

dopasowanie ofert pracy do umiejętności potencjalnych pracowników, przez co 

aktywna polityka rynku pracy przyczyniła się do zwiększenia poziomu zatrudnienia 

oraz zmniejszenia bezrobocia i ograniczenia uzależnienia od świadczeń z pomocy 

społecznej.  

2. Udział w Programie dot. aktywizacji dojrzałych mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko 

– Kozielskiego zainteresowanych podjęciem pracy  - aktywizacja osób w wieku 60 lat  

i więcej, posiadających ustalone prawo do emerytury lub renty.  

3. Usprawnienie funkcjonowania rynku pracy poprzez rozwijanie współpracy  

i partnerstwa lokalnego, począwszy od inicjatyw w zakresie szkoleń instytucjonalnych, 

niejednokrotnie w miejscu pracy oraz zatrudnienie wspierane lub pozyskiwanie 

środków na tworzenie miejsc pracy i zachęcanie do zakładania własnej firmy.  

4. Doskonalenie aktywnej polityki lokalnego rynku pracy tj. zwiększenie skuteczności 

metod stosowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Kędzierzynie – Koźlu poprzez zwiększenie dostępności do usług rynku pracy 

i zwiększenie trafności ich adresowania. 

5. Uzyskanie wysokiej efektywności zatrudnieniowej realizowanych programów  

i projektów ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Kierując się założeniami Polityki Aktywizacji Osób Bezrobotnych, Powiatowy Urząd 

Pracy w Kędzierzynie- Koźlu w 2019 roku realizował 7 programów, którymi objął 1 260 

osób na łączną kwotę  6 784 391,89 zł.  

Śledzono na bieżąco potrzeby lokalnego rynku pracy i sięgano po dodatkowe środki, 

np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

W ramach ww. projektów zrealizowano łącznie następujące formy wsparcia: 

 

Lp. Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Kwota 

wydatkowana 

[w zł] 

1 
staże  

(w tym PFRON) 

501  

(1) 

3 289 977,82 

(3 988,15) 

2 szkolenia 120 285 035,19 

3 szkolenia w ramach KFS i promocja 357 516 365,47 

4 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 79 1 750 010,61 

5 
refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska 

pracy 
20 384 532,40 

6 prace interwencyjne 16 66 394,44 

7 roboty publiczne 5 35 660,39 

8 składki dla spółdzielni 2 6 727,61 

9 prace społecznie - użyteczne 120 122 983,50 

10 bon na zasiedlenie 36 285 955,56 

12 świadczenie integracyjne CIS 4 40 468,90 

13 badania lekarskie - 280,00 

ŁĄCZNIE: 1 260 6 784 391,89 

 

Najwięcej środków przeznaczonych na aktywizację zawodową w 2019 roku wydatkowano na:  

 

- staże (w tym PFRON) - 48,5% ogółu środków, 

- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - 25,8% ogółu środków, 

- szkolenia w ramach KFS i promocja - 7,6% ogółu środków, 

- refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 5,7% ogółu środków, 

- szkolenia - 4,2% ogółu środków, 

- bon na zasiedlenie - 4,2% ogółu środków, 

- prace społecznie - użyteczne - 1,8% ogółu środków, 

- prace interwencyjne - 1% ogółu środków. 

 

Szacunkowa efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu aktywnych form wg stanu 

na dzień 15.02.2020r. wynosi 83%. Ostatecznie wskaźnik efektywności będzie liczony na 

dzień 31.03.2020r. (jesteśmy w takcie jego wyliczania). 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 roku nie ograniczały się 

jedynie do wydatkowania pozyskanych środków. Urząd zawsze chce być obecny na rynku 

pracy i inicjować działania zmierzające do ograniczenia skali bezrobocia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy, poznawania trendów i potrzeb na lokalnym rynku. PUP stara się być 

widoczny na rynku i uczestniczy w różnych przedsięwzięciach związanych z rynkiem pracy  

i aktywizacją osób bezrobotnych. Stąd: 
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 Pozyskano oferty pracy na łącznie 3.805 stanowisk pracy, w tym 802 stanowiska 

subsydiowane i 3.003 stanowiska niesubsydiowane. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych 

z powodu podjęcia pracy stanowiły 51,6% ogółu wyłączeń /tj. 2.178 osób podjęło pracę/.  

 Rozpowszechniano również oferty pracy z poza regionu, a także w ramach pośrednictwa 

pracy EURES – oferty pracy za granicą (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, 

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania). 

 Wydawano do Urzędu Wojewódzkiego informacje Starosty pracy pod zezwolenia na pracę 

(na 1.586 stanowisk). 

 Realizowano zadanie związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi (zweryfikowano 5.118 oświadczeń, a zarejestrowanych zostało 4.958 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; pozostałe 160 oświadczeń 

posiada inny status, np. odmowa, anulowane lub pozostawione bez rozpatrzenia) oraz nowe 

zadanie związane z rejestracją wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

(zarejestrowano ich 47, wydano 34 zezwolenia) oraz przyjmowaniem opłat za rejestrację 

oświadczeń i zezwoleń. Z tego tytułu na konto PUP w 2019 r. wpłynęła kwota ogółem 

158.880,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód Powiatu  - 79.440,00 zł., a 50% dochód 

Budżetu Państwa – 79.440,00 zł). Do Starostwa przekazano kwotę 153.590,00 zł (50% tej 

kwoty stanowi dochód Powiatu – 76.795,00 zł., a 50% dochód Budżetu Państwa – 

76.796,00 zł). 

 Stale współpracowano z pracodawcami. W celu rozpoznania ich potrzeb przeprowadzono 

448 wizyt w zakładach pracy z których 172 to wizyty będące kontynuacją współpracy  

z przedsiębiorcami już współpracującymi z PUP (tu głównie sektor usługowy, handlowy  

i budowlany), 62 wizyt, to wizyty w nowo pozyskanych do współpracy firmach, 214 to 

kontrole staży utworzonych miejsc pracy w ramach dotacji i refundacji oraz szkoleń z FP  

i KFS. 

 Efektem współpracy z pracodawcami było sięgnięcie po środki z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego zapewniające pokrycie szkoleń w całości lub w 80% zarówno dla 

pracodawców jak i ich pracowników, co wspiera rozwój firm i zapewnia ich utrzymanie się 

na rynku pracy, zgodnie z bieżącymi trendami, a niejednokrotnie zapobiega zwolnieniom 

pracowników. W 2019 roku umożliwiono szkolenia 357 osobom, przeznaczając na ten cel 

kwotę 516 365,47 zł. 

 Realizowano usługę poradnictwa zawodowe, która miała na celu udzielanie pomocy 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 

zatrudnienia, kierunku kształcenia i szkolenia oraz pracodawcom w doborze kandydatów 

do pracy. Poradnictwem indywidualnym objęto 334 osoby w ramach 626 wizyt.  

Z warsztatów w ramach poradnictwa grupowego skorzystało 123 osoby w ramach 9 grup. 

Warsztaty w zależności od tematyki trwały od 1 do 3 dni.  

Ponadto: 

 9 osób skorzystało z badań testowych,  

 264 osoby odbyły wizyty indywidualne dot. informacji zawodowej,  

 99 osoby w ramach 10 grup uczestniczyło w spotkaniach w zakresie informacji 

zawodowej, 

 zorganizowano 20 spotkań z młodzieżą uczącą się, w których uczestniczyły 234 osoby 

/jest to pozaustawowa forma współpracy ze szkołami, wynikająca z potrzeby 

zapoznania młodzieży z lokalnym rynkiem pracy i ofertą PUP/. 

 Uczestniczono w „Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym przez ZS nr 1 w ramach 

którego PUP dał 4 uczniom możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w ramach których 
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poznawali specyfikę stanowisk pracy w Urzędzie, pozyskiwali wiedzę na temat kwalifikacji 

i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; zapoznawali się  

z organizacją i zarządzaniem instytucją. 

 Brano udział w różnych Komisjach i Sesji Rady Powiatu, na których przedstawiano 

informacje z działalności Urzędu. 

 Wzięto udział w Targach Edukacji organizowanych przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

 Wzięto udział w Spotkaniu Przedsiębiorców Gminy Cisek, które miało na celu przybliżenie 

form działalności instytucji wspierających przedsiębiorców. Pracownicy PUP wygłosili 

prelekcję na temat „Oferta PUP dla przedsiębiorców”. 

 Wzięto udział w V Powiatowej Konferencji Pracodawców pod patronatem Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „Biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu”. Jednym 

z prelegentów był przedstawiciel PUP, który wystąpił z tematem „Powiązanie oferty 

edukacyjnej z potrzebami lokalnego rynku pracy”. 

 Wzięto udział w cyklicznym spotkaniu roboczym Grupy działającej w obszarze 

świadczenia pomocy osobom osadzonym w Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich  

i Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie-Koźlu, osobom zwalnianym i ich rodzinom. 

 Wzięto udział w Festiwalu Kariery w Opolu „Zdrowa kariera przed tobą”. 

 Zorganizowano szkolenie Powiatowej Rady Rynku Pracy „Powiatowa Rada Rynku Pracy 

– organ opiniodawczo – doradczy Starosty w zakresie polityki rynku pracy: rola, zadania, 

kompetencje członków PRRP w kształtowaniu lokalnego rynku pracy”. 

 Wzięto udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi z całego powiatu w Centrum 

Kształcenia Zawodowego, na którym przedstawiono sytuację na rynku pracy  

w powiązaniu z ofertą edukacyjną. 

 Podpisano Porozumienia w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, którego celem było 

zapewnienie właściwej współpracy i sprawnej wymiany informacji dotyczących 

bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, zarejestrowanych w PUP, 

korzystających jednocześnie z pomocy społecznej, prowadzących do zapewnienia tym 

osobom najlepszych możliwości aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. 

 Rozpatrzono wnioski i przyznano 409 dodatków aktywizacyjnych, które są naliczane  

i wypłacane podejmującym pracę bezrobotnym z prawem do zasiłku przez połowę okresu, 

w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych. 

Dzięki temu wsparciu osoby bezrobotne motywowane są do podejmowania zatrudnienia 

przed upływem okresu pobierania zasiłku. 

 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje również formy pozaustawowe: 

 Aktywizacja zawodowa Seniorów w ramach Centrum Aktywnego Seniora, 

 Uczestnictwo w Grupie Wymiany Doświadczeń, jako jeden z dwóch powiatów 

województwa opolskiego w Ogólnopolskim Projekcie PO WER 2014 – 2020 „System 

Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”, 

 Projekt realizowany jest przez Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich 

wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym 

Urzędem Statystycznym, 

 Cel Projektu: sporządzenie listy usług, jakie są świadczone przez jednostki JST  

w ramach danego obszaru usług, udział w opracowaniu fiszek usług oraz 

definiowanie i korekta wskaźników dla poszczególnych usług oraz priorytetyzacja 
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wskaźników pod kątem ich ważności; przeprowadzenie testu przygotowanej 

metodologii, 

 Uczestnictwo w Zadaniowym Zespole Kooperacyjnym, jako jeden z dwóch powiatów 

województwa opolskiego w Ogólnopolskim Projekcie PO WER 2014 – 2020 

„KOOPERACJA 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  

i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców” 

 Cel Projektu: zaspokojenie potrzeb osób, rodzin, grup społecznych poprzez 

włączenie ich w sieć współpracy, opartą o zidentyfikowane zasoby własne  

oraz społeczności lokalnej – ma to służyć poprawie dostępności i jakości 

świadczonych usług społecznych, 

  Udział w cyklicznych spotkaniach doradców zawodowych Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, na które przygotowywane są analizy nt. „Kędzierzyńsko-Kozielski rynek 

pracy w powiązaniu z ofertą edukacyjną”, 

 Uczestnictwo w roli eksperta w lekcjach przedsiębiorczości w szkołach średnich omawiając 

temat „Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Wykorzystanie funduszy na podjęcie działalności gospodarczej”, 

jak i innych tematycznych spotkaniach. 

 

Wszystkie kontrole przeprowadzone w 2019 roku zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy na bieżąco były konsultowane z Powiatową Radą Rynku 

Pacy, gdzie m.in. była oceniana racjonalność wydawanych środków, opiniowane przesunięcia 

w ramach Planów finansowych czy tworzenie nowych kierunków nauczania w Powiecie. 

W dniu 22 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła 

się Konferencja Regionalna z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pt. "Zmiana 

pokoleniowa - zarządzanie wiekiem na rynku pracy". 

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wyróżnienie z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pana Stanisława Szweda w kategorii efektywnej obsługi 

pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018r.  
 
 

19. Ochrona praw konsumenta 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Zadanie ochrony praw konsumentów realizowane jest przez Powiat przy pomocy Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 

Usytuowanie organizacyjne Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kędzierzynie-Koźlu 

określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Obowiązki 

swoje w 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonywał jednoosobowo. 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy m.in.: 

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa oraz udzielanie informacji prawnych 

w zakresie ochrony interesów konsumentów,  
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2) występowanie do przedsiębiorców i podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów  

i praw konsumentów, 

3) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, 

4) współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z organami 

Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie 

ochrony konsumentów, 

5) składanie wniosków w sprawie stosowania i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

W roku sprawozdawczym 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kędzierzynie-Koźlu 

odnotował liczbę 336 spraw. 

Do przedsiębiorców naruszających interesy konsumentów Rzecznik skierował 30 wystąpień 

zawierających uwagi i skargi mające na celu uwzględnienie reklamacji lub dobrowolne 

wykonanie roszczeń. W swoich wystąpieniach Rzecznik opisywał stan faktyczny 

przedstawiony przez konsumenta i wynikający z posiadanych przez  niego dokumentów, 

wyjaśniał podstawę prawną roszczeń i wzywał sprzedawców do przestrzegania przepisów 

prawa.               

W celu ochrony indywidualnych interesów konsumentów konieczne było przygotowanie  

6 spraw sądowych, niezbędnych ze względu na fakt, że strony, czyli konsument  

i przedsiębiorca, nie doszły do porozumienia. 

 

20. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

„Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok” podjęty 

Uchwałą  Nr  XLVIII/405/2018 Rady  Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

13.11.2018 r. 

Zasady i tryb szczegółowej realizacji zadań w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej określono w zapisach: 

1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2492), 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości 

kwoty bazowej na 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1930). 

 

W zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) określono zasady prowadzenia 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

oraz zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 
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II.  Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

 

1. Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2019 r. prowadzono 4 punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej: 

 przy ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, prowadzony przez adwokatów 

wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, 

 przy ul. Skarbowej 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, prowadzony przez adwokatów 

wyznaczonych przez Stowarzyszenie OPPEN z Opola 

 przy ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, prowadzony przez adwokatów 

wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, 

 przy Placu Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki – prowadzony przez radców 

prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. 

2. W 2019 roku zostały udzielone 922 porady prawne, z czego 685 udzielili adwokaci  

i radcy prawni, a 237 organizacja pozarządowa. 

3. Zawarto porozumienia z Gminą Bierawa, z Gminą Pawłowiczki, z Okręgową Radą 

Adwokacką w Opolu oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. 

4. Powołano komisję konkursową i przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie dwóch 

punktów przez organizacje pozarządowe na 2020 rok. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

wyłoniono dwie organizacje pozarządowe. Jedna do prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, druga do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

ze specjalizacją mediacji. 

5. Zawarto umowy na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2020 rok  

z adwokatami, radcami prawnymi i z organizacją pozarządową oraz zawarto umowę  

z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego ze specjalizacją mediacji w 2020 roku. 

6. Wyposażono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w artykuły biurowe, tonery do drukarek, 

papier, zakupiono 4 laptopy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

21. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych 

 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych realizowane jest m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202) w zakresie okresowych kontroli stanu 

technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów. 

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji 

W ramach realizacji zadania z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oprócz przeprowadzania 

terminowych bądź okresowych przeglądów i serwisów, obiekty oraz urządzenia i systemy  

w celu utrzymania ich prawidłowej pracy lub stanu technicznego podlegają bieżącym 

naprawom i remontom. Ponadto podejmuje się działania zmierzające do podnoszenia 

standardów funkcjonowania obiektów zapewniających m.in. mniejsze ryzyko wystąpienia 
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usterek np. poprzez realizację kompleksowych prac adaptacyjnych, generalne remonty 

pomieszczeń i dostosowywanie ich do obecnych standardów (np. modernizacja pomieszczenia 

Sekretariatu, remont korytarzy i innych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-

Koźlu czy wymiana lamp rastrowych na lampy led na korytarzach w budynku przy Placu 

Wolności 13 i 1). 

Inwestycje realizowane w 2019 r. 

1. „Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w budynkach Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu” – wartość zadania 31.987,00 zł. 

2. „Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku 

Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5 – elewacja budynku.” – 

wartość zadania 82.500,00 zł. 

3. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

przy Placu Wolności 13” – wartość zadania 66.383,00 zł. 

 

 

22. Obronność 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

1. Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, a także zarządzeń  

i wytycznych wydawanych przez Wojewodę Opolskiego, pozostałe dokumenty: 

2. Plan operacyjny funkcjonowania powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - 2011 r. – Zarządzenie 

nr 15/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 maja 2011 r.  

w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu 

(POFP), 

3.  Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - 

2014 r.- aktualizowana na bieżąco; obecnie funkcjonowanie PK HNS reguluje Zarządzenie 

nr 14/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., 

4. Plan akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - 2016 r. – 

Zarządzenie nr 1/Z/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 w sprawie 

organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego, 

5. Program szkolenia obronnego Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2019-2021; 

6. Plan szkolenia obronnego Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019, 

7. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019, 

8. Regulamin Głównego stanowiska kierowania Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego – 2018 r. – Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Głównego 

Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

9. Plan obrony cywilnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Zarządzenie nr 20 / 2014 

Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 czerwca 

2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

W/w dokumenty pozwalają na podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji 

zadań z zakresu obronności. 
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Dokumenty te w 2019 r. były podstawą przeprowadzonego szkolenia kadry kierowniczej 

Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych straży, służb i inspekcji oraz 

jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miasta), szkolenia obsady Akcji Kurierskiej 

Starostwa, szkolenia obsady Stałego Dyżuru Starosty Powiatu oraz szkoleń organizowanych 

przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, 

 Gminy Powiatu, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

W zakresie spraw obronnych: 

Spośród realizowanych spraw obronnych można wymienić m.in.: prowadzenie działalności 

planistycznej i szkoleniowej dla kadry kierowniczej Starostwa, jednostek organizacyjnych 

powiatu, powiatowych straży, służb i inspekcji oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin 

i miasta), dokonywanie oceny stanu przygotowań z zakresu Akcji Kurierskiej na terenie 

Powiatu oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań z zakresu 

obronności, opracowywanie planu szkolenia obronnego Starostwa Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych Starostwa Powiatu, programu szkolenia obronnego Starostwa Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, aktualizacja planu Akcji Kurierskiej, planu operacyjnego funkcjonowania 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, instrukcji PK HNS, instrukcji Stałego Dyżuru Starosty 

Powiatu, regulaminu GSK Starosty Powiatu oraz aktywne uczestniczenie w szkoleniach 

i treningach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

W zakresie obrony cywilnej: 

Realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, które wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, w tym w szczególności  

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów 

i gmin, a także zarządzeń i wytycznych wydawanych przez szefa obrony cywilnej kraju. 

Spośród realizowanych zadań można wymienić m.in.: prowadzenie działalności planistycznej 

i prac organizacyjnych, ustalenie zadań w zakresie OC dla organów samorządowych, instytucji, 

służb i inspekcji powiatowych, dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu 

oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej, 

opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu i uzgadnianie planów obrony cywilnej gmin, 

zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach, nadzorowanie przygotowania organizacyjnego ewakuacji ludności 

oraz prowadzenia akcji ratowniczych, planowanie i koordynowanie przygotowania pomocy 

lekarskiej i społecznej dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności, koordynowanie organizacji 

ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz,  
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a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia na terenie Powiatu, kontrola realizacji 

zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania 

i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gmin, przygotowanie ludności do uczestnictwa  

w powszechnej samoobronie, ustalanie i aktualizacja wykazu instytucji państwowych, 

przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji 

ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia 

przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. 

 

23. Promocja powiatu 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu, natomiast odniesienia do realizacji 

zadania zostały szczegółowo ujęte w innym dokumencie, tj. „Strategia Rozwoju Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.  

 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

 Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Działania promocyjne realizowano są wielopłaszczyznowo – odbywają się poprzez  

organizację  wydarzeń  o  charakterze  kulturalnym, sportowym, turystycznym, mających na 

celu popularyzację osiągnięć i zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej działaniami 

samorządu. Prowadzona jest strona internetowa Powiatu oraz profil na portalu 

społecznościowym, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o działaniach i inicjatywach 

Powiatu.  Udzielane jest wsparcie organizacjom pozarządowym, szkołom oraz działaczom 

społecznym na współorganizację wydarzeń mających na celu promowanie Powiatu, takich jak 

koncerty, zawody, konkursy, eventy, wydawanie publikacji. W 2019 roku udzielono wsparcia 

na współorganizację oraz zorganizowano, jako wydarzenia własne łącznie ponad 90 takich 

przedsięwzięć. Wydano także materiały promocyjne z emblematami Powiatu, w postaci m.in. 

kubków, notesów, długopisów, toreb bawełnianych z przeznaczeniem na upominki 

okolicznościowe podczas współorganizowanych przez urząd wydarzeń. 

 

24. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Zadania z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych określone są 

w „Programie współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 

2019 rok.” podjętym Uchwałą Nr XLVIII/405/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dn. 13.11.2018 r. Sprawozdanie z realizacji programu za 2019 rok jest  

w opracowaniu, ustawowy termin przedłożenia dokumentu Radzie Powiatu to 31 maja. 

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, prowadzony jest nadzór nad 

organizacjami pozarządowymi. 
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II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Na terenie Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  

w Kędzierzynie-Koźlu zarejestrowanych jest ok. 286 stowarzyszeń (z czego około połowa 

funkcjonuje aktywnie) oraz 27 fundacji. Na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są systematycznie 

aktualizowane:  

1) ewidencje: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej (podmioty zakładane, rejestracja i nadzór w ramach zadań w Wydziale Promocji); 

2) wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym 

stowarzyszeń kultury fizycznej (nadzór w ramach zadań w Wydziale Promocji);  

3) wykaz fundacji (nadzór w ramach zadań w Wydziale Promocji); 

stanowią one bazę danych o organizacjach. 

 

 

25. Działalność w zakresie telekomunikacji 
 

I. Opracowana polityka/strategia/program  

Dla zadania nie wprowadzono odrębnej polityki, strategii, programu. 

II. Jednostki/komórki realizujące zadanie: 

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

 

1) Zakup i wykonanie monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

przy pl. Wolności 13, pl. Wolności 1, ul. Judyma 5,ul. Judyma 4 na kwotę: 31.987,00 zł. 

2) 1 etap wirtualizacji urzędu: Zakup i Instalacja serwera wirtualizacyjnego na kwotę: 

21.800,00 zł. 

3) Wykonanie Audytu oprogramowania, sprzętu, monitoring aplikacji na kwotę:  

15.000,00 zł. 


