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I. WPROWADZENIE 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511), 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 oraz uchwał rady powiatu. 

Raport za rok 2019 r. został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  

w ustawie. 
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

1. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat głubczycki – powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku  

w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Głubczyce. 

W skład powiatu wchodzą: 

- gminy miejsko-wiejskie: Baborów, Głubczyce, Kietrz 

- gmina wiejska: Branice 

- miasta: Baborów, Głubczyce, Kietrz 

 

Powiat Głubczycki graniczy z powiatami: prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim 

(woj. śląskie) oraz z Czechami (kraj morawsko-śląski). 

 Powiat głubczycki leży na południu Polski, w południowej części województwa opolskiego. 

Poniższe mapki przedstawiają jego lokalizację. 

Powiat głubczycki zajmuje powierzchnię 673 km2. 

 

Mapa Polski z województwem opolskim oraz mapa powiatu głubczyckiego    

 

                                                                                                              
 
Źródło: strony internetowe 

Teren powiatu głubczyckiego to historyczny szlak handlowy, prowadzący z północy 

kraju na południe Europy, przez Bramę Morawską. Południowa cześć granicy powiatu jest 

jednocześnie granicą państwa. Brak uciążliwego przemysłu oraz dbałość o czystość środowiska 

naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych pod tym względem w regionie. 

Bogactwo naturalne powiatu to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców 

drogowych. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Lessowe użytki rolne wysokiej 

klasy występujące na Płaskowyżu Głubczyckim powodują, że powiat zaliczany jest do strefy 

rolnej województwa opolskiego. Na terenie powiatu rozlokowane są dwa gospodarstwa 

wielkopowierzchniowe do 10.000 ha oraz kilkanaście gospodarstw przekraczających 

wielkością 100 ha, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 20 ha. Na użytkach 

rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: pszenica, buraki, rzepak  

i kukurydza, prowadzone są także hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej. Przemysł jest 

związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnie, olejarnie, 

przetwórstwo mięsne, piekarnie, wytwórnie napoi, browar) oraz w mniejszej  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_administracyjna_w_Polsce_(1999)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ubczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babor%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ubczyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kietrz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Branice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babor%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ubczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kietrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_prudnicki
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z elektromechaniką, ceramiką, budownictwem i przetwórstwem drewna. Uwzględniając 

typowo rolniczy charakter powiatu prosperuje on bardzo dobrze. Na terenie powiatu  

zorganizowane jest szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe; ogólnokształcące, 

techniczne i rolnicze; szkolnictwo specjalne; Studium Pracowników Socjalnych, biblioteki 

publiczne, domy kultury itp. Turystów zwiedzających powiat mogą zainteresować jego 

pamiątki historyczne ze zbiorami Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, walory 

przyrodnicze oraz infrastruktura restauracyjno-hotelarska z campingiem w Pietrowicach 

Głubczyckich. 

 

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ogółem  

45.552 osób w tym: mężczyźni – 22.230 oraz kobiety – 23.322.   

 

            Zarząd Powiatu w Głubczycach wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu -  

Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w trzech 

budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Głubczyce. 

 

Budynek główny – ul. Kochanowskiego 15 

 

W siedzibie głównej Starostwa urzędują władze Powiatu oraz mieszczą się wydziały takie  jak:  

Wydział  Budownictwa  i  Architektury,  Wydział  Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa,  Wydział 

Drogownictwa,  Wydział  Ogólno-Organizacyjny,  Wydział Oświaty i Zdrowia,  Wydział 

Finansowo-Budżetowy, Wydział Geodezji i Nieruchomości, Powiatowe Biuro Promocji, 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Audytor 

wewnętrzny, Samodzielne Stanowisko ds. kontroli, Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 

Zarządczej i Analiz.  
Budynek przy ul. Kościuszki 4 
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W budynku przy ul. Kościuszki 4 znajduje się Wydział Komunikacji i Transportu. 

Budynek przy ul. Sobieskiego 5a 

 

W budynku przy ul. Sobieskiego 5a znajduje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

 Poniżej przedstawione są podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na 

koniec 2019 i 2018 roku.  

DYNAMIKA DOCHODÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO  

  

L.p

. 

Wyszczególnienie Dochody wykonane   

w 2018 roku 

Dochody wykonane 

  w 2019 roku 

Dynamika w  

% 

1. 2. 3. 4. 5.  

1. Dochody ogółem, 

w tym: 

74.098.530,- 76.302.783,- 103,0 

2. Dochody własne,  

w tym: 

34.426.061,- 36.727.890,- 106,7 

2.1 Udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

7.948.538,- 8.823.595,- 111,0 

2.2 Udział w podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

100.736,- 116.120,- 115,3 

2.3 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

7.180,- 16.276,- 226,7 

2.4 Wpływy z opłat 

komunikacyjnych 

866.614,- 935.488,- 107,9 

2.5 Dochody z najmu 118.318,- 97.821,- 82,7 

2.6 Wpływy z usług 22.775.680,- 24.329.445,- 106,8 

2.7 Dochody z tyt. 

oprocentowania środków na 

rachunkach bankowych 

i pożyczek 

27.635,- 40.320,- 145,9 

2.8 Darowizny 6.150,- 230,- 3,7 

2.9 Opłaty za korzystanie ze 

środowiska 

228.758,- 183.279,- 80,1 

2.1

0 

Wpływy z wpłat gmin  

i powiatów na 

dofinansowanie zadań 

bieżących 

1.542.731,- 1.482.923,- 96,1 

2.1

1 

Pozostałe dochody 803.721,- 702.393,- 87,4 

3. Dotacje celowe,  

w tym: 

23.073.612,- 20.194.210,- 87,5 
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3.1 Zadania z zakresu 

administracji rządowej 

6.646.812,- 7.239.560,- 108,9 

3.2 Zadania własne 9.443.245,- 7.722.476,- 81,8 

3.3 Otrzymane z samorządu 

województwa 

150.000,- 40.780,- 27,2 

3.4 Zadania realizowane na 

podstawie porozumień  

z organami administracji 

rządowej 

50.960,- 86.420,- 169,6 

3.5 Otrzymane z gminy na 

zadania realizowane na 

podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

94.499,- 3.000,- 3,2 

3.6 Otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

319.188,- 331.008,- 103,7 

3.7 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych  

z udziałem środków 

europejskich  

6.368.908,- 4.770.966,- 74,9 

4. Subwencje ogólne,  

w tym:  

16.235.530,- 18.441.624,- 113,6 

4.1 Część oświatowa 8.837.134,- 9.855.480,- 111,5 

4.2 Część wyrównawcza 5.163.620,- 5.987.525,- 116,0 

4.3 Część równoważąca 1.810.869,- 1.968.054,- 108,7 

4.4 Uzupełnienie subwencji 

ogólnej dla j.s.t 

423.907,- 630.565,- 148,7 

5. Środki otrzymane  

z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych  

- 368.117,- - 

6. Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek  

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych  

44.827,- 204.543,- 456,3 

7. Środki Funduszu Pracy 

otrzymane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych 

ustaw 

318.500,- 252.499,- 79,3 

8. Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

- 113.900,- - 
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DYNAMIKA WYDATKÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 
   
 

 

L.p. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

wykonane  

w 2018 roku 

Wydatki 

wykonane  

w 2019 roku  

Dynamika  

w  % 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 Wydatki ogółem: 

 

72.835.177,- 75.809.151,- 104,1 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 37.930,- 107.774,- 284,1 

2. 020 Leśnictwo 46.461,- 45.543,- 98,0 

3. 600 Transport i łączność 7.453.529,- 7.650.499,- 102,6 

4. 700 Gospodarka 

mieszkaniowa  

76.457,- 282.474,- 369,5 

5. 710 Działalność usługowa 656.366,-  699.029,- 106,5 

6. 750 Administracja 

publiczna 

5.625.221,- 6.278.638,- 111,6 

7. 751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa   

38.781,- - - 

8. 752 Obrona narodowa 49.734,- 52.179,- 104,9 

9. 754 Bezpieczeństwo  

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

4.240.505,- 4.554.731,- 107,4 

10. 755 Wymiar 

sprawiedliwości 

125.200,- 128.040,- 102,3 

11. 757 Obsługa długu 

publicznego 

531.119,- 504.645,- 95,0 

12. 758 Różne rozliczenia  7.158,- 37.617,- 525,5 

13. 801 Oświata i wychowanie 11.209.091,- 10.254.322,- 91,5 

14. 851 Ochrona zdrowia 1.310.732,- 2.197.084,- 167,6 

15. 852 Pomoc społeczna 32.763.574,- 33.841.745,- 103,3 

16. 853 Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

1.657.404,- 1.847.388,- 111,5 

17. 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

1.968.892,- 2.174.236,- 110,4 

18. 855 Rodzina 4.393.479,- 4.623.441,- 105,2 

19. 900 Gospodarka 

komunalna  

i ochrona środowiska  

215.679,- 225.900,- 104,7 

20. 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

269.742,- 292.660,- 108,5 

21. 926 Kultura fizyczna  158.123,- 11.206,- 7,1 
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WYKONANIE  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  W  2019  ROKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

L.p. 

 

Dział klasyfikacji 

budżetowej 

 

Lokalizacja 

 

Zakres rzeczowy 

działania 

 

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

Wykorzystanie 

środków 

finansowych na 

dzień 

31.12.2019 r. 

 

  % 

Dotacje  

 

Inne 

źródła 

Razem 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 600 

Transport  

i łączność 

 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1201 O  

na odcinku  

Bogdanowice-Głubczyce 

 

3.298.125,- 2.226.875,

- 

5.525.000,- 5.442.385,- 98,5 

Wykonanie dokumentacji 

modernizacji drogi  

na odcinku  

Lewice-Michałkowice     

   

- 50.000,- 50.000,- - - 

Wykonanie dokumentacji 

modernizacji drogi na 

odcinku Klisino -

Pomorzowice       

 

- 50.000,- 50.000,- - - 

Zabudowa rowu 

przydrożnego oraz budowa 

chodnika w m. 

Gołuszowice  

  

- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 100,0 

Razem: 

 

 

 

3.298.125,- 2.336.875,

- 

5.635.000,- 5.452.385,- 96,8 
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2. 710 

Działalność 

usługowa 

 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

 

Dotacja dla Powiatu 

Opolskiego - realizacja 

projektu pn.: „E-usługi 

cyfrowych zasobów 

geodezyjnych  

i kartograficznych  

woj. Opolskiego” 

 

7.950,- 27.205,- 35.155,- 34.816,- 99,0 

Razem: 7.950,- 27.205,- 35.155,- 34.816,- 99,0 

3. 750 

Administracja 

publiczna 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Poleasingowy wykup 

samochodu osobowego   

Volkswagen Jetta 

 

- 38.000,- 38.000,- 37.142,- 97,7 

Razem: 

 
- 38.000,- 38.000,- 37.142,- 97,7 

4. 801 

Oświata  

i wychowanie 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy w 

Głubczycach   

Wykonanie – budowa 

pochylni dla osób 

niepełnosprawnych  

 

- 42.200,- 42.200,- 41.295,- 97,9 

Zespół Szkół 

Mechanicznych  

w Głubczycach  

Zakup traktorka 

samobieżnego  

- 14.250,- 14.250,- 14.000,- 98,2 

Razem: 

 

- 56.450,- 56.450,- 55.295,- 98,0 

5. 851 

Ochrona zdrowia 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Dofinansowanie zakupu 

sprzętu medycznego –

dotacja celowa dla SP 

ZOZ 

 

- 90.000,- 90.000,- 90.000,- 100,0 
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Razem: 

 

 

 

 

- 90.000,- 90.000,- 90.000,- 100,0 

6. 852 

Pomoc społeczna 

Dom Pomocy 

Społecznej w Klisinie 

Zakup wyposażenia  

 

- 46.075,- 46.075,- 46.075,- 100,0 

Remont budynku DPS  

w Klisinie – filia  

w Głubczycach  

z dostosowaniem do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych -

dobudowa szybu windy, 

przebudowa pomieszczeń, 

remont dachu i montaż  

urządzenia dźwigowego  

 

236.107,- 4.885,- 240.992,- 240.677,- 99,9 

Termomodernizacja, 

wymiana oświetlenia  

i montaż pomp ciepła  

DPS  

w Klisinie - filia w 

Branicach  

 

- 1.230,- 1.230,- 1.230,- 100,0 

Termomodernizacja 

budynku, montaż pomp 

ciepła, budowa instalacji 

fotowoltaicznej wraz  

z zagospodarowaniem 

terenu    DPS w Klisinie- 

1.443.688,- 507.047,- 1.950.735,- 1.950.733,- 100,0 
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filia  

w Kietrzu   

 

 Termomodernizacja DPS  

w Klisinie – filia 

Boboluszki, Bliszczyce, 

Głubczyce (wymiana 

okien i drzwi itp.)  

  

101.369,- 25.577,- 126.946,- 126.711,- 99,8 

                                Razem: 

 

 

1.781.164,- 584.814,- 2.365.978,- 2.365.426,- 100,0 

7. 853 

Pozostałe 

zadania  

w zakresie 

polityki 

społecznej  

 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Głubczycach  

Zakup i montaż 

kondensacyjnego kotła 

gazowego c.o. 

 

- 32.500,- 32.500,- 32.500,- 100,0 

Razem: - 32.500,- 32.500,- 32.500,- 100,0 

8. 854 

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza  

 

Zespół Szkół 

Mechanicznych  

w Głubczycach  

 

Zakup maglownicy 

przemysłowej  

- 11.100,- 11.100,- 11.100,- 100,0 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Termomodernizacja 

budynków SOSzW  

w Głubczycach wraz  

z dokumentacją 

 

- 65.000,- 65.000,- 8.610,- 13,2 

                                        Razem: - 76.100,- 76.100,- 19.710,- 25,9 

9. 900 Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Dofinansowanie kosztów 

inwestycji polegających na 

- 207.800,- 207.800,- 196.200,- 94,4 
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Gospodarka 

komunalna  

i ochrona 

środowiska  

wymianie 

dotychczasowych źródeł 

ciepła na ekologiczne oraz 

dofinansowanie do 

montażu pomp ciepła  –

dotacje celowe  
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2. Zadania powiatu 
Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań 

publicznych o charakterze ponadgminnym. Zadania te obejmują kilka zasadniczych grup 

tematycznych: 

 infrastruktura  społeczna – edukacja  publiczna,  promocja  i  ochrona  zdrowia,  opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka; 

 infrastruktura  techniczna – transport  lokalny,  drogi  publiczne,  utrzymanie  powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

 porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona  przeciwpowodziowa,  zapobieganie  innym  nadzwyczajnym  zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

 ochrona środowiska i zagospodarowanie  przestrzenne – gospodarka  wodna,  rolnictwo, 

leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany; 

 działalność  organizatorska – przeciwdziałanie  bezrobociu  oraz  aktywizacja  lokalnego 

rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka 

prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające  

w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową 

komendę policji, powiatową  komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną,  

weterynaryjną i nadzór budowlany.   

Wśród  zadań  realizowanych  przez  samorząd  powiatowy  można  wyróżnić  trzy 

zasadnicze ich rodzaje, a mianowicie: 

- lokalne,  które  mierzy  się  w  kompetencjach  powiatu  i  które  muszą  być  realizowane 

poprzez jego struktury organizacyjne; 

- ponadgminne, wychodzące  poza  ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do zrealizowania 

przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu; 

- ponadpowiatowe,  które  wymagają  zaangażowania  władz regionalnych, tworzenia lobbingu 

na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  
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3. Władze powiatu 
Organami powiatu są Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.  

 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu, w skład którego wchodzą: starosta, jako 

jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.  

 

W roku 2019 trwała VI kadencja, która rozpoczęła się w 2018 roku., a zakończy w 2023 roku. 

 

W związku z wygaśnięciem z dniem 6 czerwca 2019 r. mandatu radnego Panu Jerzemu 

Naszkiewiczowi z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu, zmianie uległ skład Rady 

Powiatu w Głubczycach VI kadencji. Od sierpnia 2019 r. radnym Rady Powiatu w Głubczycach 

został Pan Krzysztof Hajda. 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r. 

W 2019 roku Rada Powiatu obradowała na 13 sesjach, podczas których podjęła  

88 uchwał. Poniżej przedstawione zostały wszystkie uchwały wraz z informacją o ich 

wykonaniu: 

 

Uchwała Nr III/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 202.800 zł oraz 

zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 202.800 zł. 

 

Uchwała Nr III/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

W wyniku zmiany budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu uległy przychody do kwoty 

702.800 zł oraz wydatki do wysokości 73.196.584 zł. Zmiany uwzględniono w załączniku  

Nr 1. 

 

Uchwała Nr III/30/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego 

 

Zgodnie z art. 3d ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w przypadkach przewidzianych 

ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego 

terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. W związku z powyższym niniejsza uchwała 

określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Powiatu 

Głubczyckiego. 

 

W związku z sugestią nadzoru prawnego Wojewody Opolskiego o rozszerzenie kręgu osób 

mogących brać udział w konsultacjach, wykreślono z § 1 ust. 3 Uchwały Nr III/30/2019 Rady 

Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. słowo „pełnoletni” i ujęto te zmiany  

w Uchwale Nr IV/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego. 

 

 Uchwała Nr III/31/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty 
 

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym grupa mieszkańców powiatu, 

posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić  

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W związku z tym Rada Powiatu określiła  

w niniejszej uchwale szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 
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Uchwała Nr III/32/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

 

Powołano Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach w składzie: 

1) Przewodniczący Rady – Starosta Głubczycki Piotr Soczyński, 

2) Przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Józef Lenartowicz, 

3) ośmiu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu w Głubczycach: 

a) Zbigniew Ziółko, 

b) Tomasz Krupa, 

c) Adam Krupa, 

d) Dorota Przysiężna-Bator, 

e) Anita Juchno, 

f) Irena Sapa, 

g) Maria Grzeczna – przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 

h) Ewa Junosza-Szaniawska – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej. 

 

Uchwała Nr III/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków i petycji 
 

Powołano Komisję skarg, wniosków i petycji w składzie: 

1) Bernacki Wojciech, 

2) Jasion Jan, 

3) Pawlik Bronisława, 

4) Podkówka Marian. 

 

Uchwała Nr III/34/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego 

 

Powołano członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Głubczyckiego, jako przedstawicieli Rady Powiatu w Głubczycach: 

1) Bernacki Wojciech, 

2) Pospiszyl Benedykt. 

 

Uchwały Nr III/35-38/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych 
W związku z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym komisje stałe opracowały roczne 

plany pracy, które przyjęto na sesji Rady Powiatu.  

 

Uchwała Nr III/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu w Głubczycach na 2019 rok 
W związku z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady Powiatu 

opracował roczny plan pracy, który został przyjęty na sesji Rady Powiatu.  
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Uchwała Nr III/40/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na 

wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony 

powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego 

 

Uchwałę podjęto ze względu na możliwość wystąpienia sytuacji polegającej na całkowitej 

likwidacji kotłowni, stanowiącej jedyne źródło ciepła w budynkach wielorodzinnych. Takie 

zdarzenie pozbawia mieszkańców możliwości dalszego korzystania z c.o.,stawia ich przed 

koniecznością niezwłocznego zakupu i zainstalowania w lokalu innego źródła ciepła.  

W związku z powyższym zmieniono Regulamin w zakresie rozpatrywania wniosków  

o przyznanie dotacji w przypadku całkowitej likwidacji kotłowni w pierwszej kolejności. 

Równocześnie nie będzie wówczas obowiązywać zasada proporcjonalnego podziału środków 

przeznaczonych na dotacje na gminy Powiatu Głubczyckiego. Pozostałe zapisy Regulaminu 

pozostawiono bez zmian. 

 

Uchwała Nr III/41/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych 

 

W związku z pismem Wojewody Opolskiego zawiadamiającym o wszczęciu postępowania 

nadzorczego wobec uchwały nr II/25/2018 Rady Powiatu w Głubczycach dnia 13.12.2018 r.  

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały  

z uwzględnieniem uwag zawartych w w/w piśmie. W związku z tym w § 5 uchwały 

wprowadzono zasady potrąceń za nieobecności. Dieta radnego ulega zmniejszeniu o kwotę  

200 zł za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie art. 15 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym oraz o kwotę 100 zł za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu 

zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 o samorządzie powiatowym, posiedzeniu Zarządu Powiatu, 

komisji Rady Powiatu lub podczas czynności kontrolnych wykonywanych przez komisję Rady 

Powiatu w przypadku, gdy radny jest członkiem Zarządu Powiatu lub komisji. Ponadto 

przedmiotowa uchwała nie została zaliczona do kategorii aktów prawa miejscowego, co zostało 

uwzględnione w § 10. 

 

Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 29.256 zł, 

zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 40.830 zł, zwiększeniem wydatków bieżących  

o kwotę 18.156 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 51.930 zł. 

 

Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
 

W wyniku zmian budżetu powiatu głubczyckiego uległy zwiększeniu dochody do kwoty 

74.179.344 zł oraz wydatki do wysokości 73.232.144 zł. Powyższe zmiany uwzględniono  

w załączniku Nr 1. Zmiana w załączniku Nr 2 dot. zwiększenia nakładów, limitu wydatków 

oraz limitu zobowiązań o kwotę 25.830 zł przeznaczonych na realizację projektu  

pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację  

i integrację z mieszkańcami Kietrza”. Projekt finansowany jest ze środków europejskich  

w ramach RPOWO w wys. 1.251.188 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 192.500 zł oraz 
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ze środków własnych w wys. 507.047 zł. Okres realizacji projektu przypada na lata  

2017-2019 a łączne nakłady finansowe wynoszą 3.931.300 zł. 

 

Uchwała Nr IV/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie opracowała tekst jednolity Statutu. 

 

Uchwała Nr IV/45/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie 

Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego 

prowadzenia biblioteki powiatowej 

 

Obowiązkiem Powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach jest 

prowadzenie biblioteki powiatowej. Na dzień dzisiejszy Powiat nie prowadzi takiej placówki, 

gdyż koszty jej utworzenia przez Powiat byłyby bardzo wysokie. W związku z czym celowe 

jest zawarcie porozumienia z Gminą Głubczyce na prowadzenie zadania własnego Powiatu, 

jakim jest prowadzenie biblioteki powiatowej. 

 

Uchwała Nr IV/46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalił Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Niniejszy Program niezbędny jest do podjęcia współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2019 roku. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. Wyniki 

konsultacji zostały opisane w dokumencie: Informacja z przebiegu konsultacji projektu 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 

 

Uchwała Nr IV/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 

2018-2020 

 

W związku z występującą stratą za 2017 rok w kwocie 1.873.008,61 zł kierownik SP ZOZ 

zobowiązany jest, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego, do sporządzenia programu naprawczego na okres nie dłuższy niż 3 lata  

i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu – powiatowi w celu zatwierdzenia. Powyższe 

reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 59 ust. 4. Program 

naprawczy za 2017 rok został złożony w wymaganym terminie i uwzględnia złożony wcześniej 

raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u za 2017 rok oraz obejmuje działania 

naprawcze na lata 2018-2020. 
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Uchwała Nr IV/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 

 

Skarga na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach 

została uznana za nieuzasadnioną. 

 

Uchwała Nr IV/49/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skargi na działanie Starosty 

Głubczyckiego 

 

Skarga na działanie Starosty Głubczyckiego została uznana za nieuzasadnioną. 

 

Uchwała Nr IV/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie petycji mieszkańców sołectwa 

Tłustomosty 

 

Petycja mieszkańców sołectwa Tłustomosty z dnia 20.09.2018 r. dot. podjęcia niezwłocznych 

działań związanych z remontem drogi powiatowej nr 1227O relacji Kietrz-Tłustomosty została 

uznana przez Radę Powiatu za uzasadnioną. 

 

Uchwała Nr IV/51/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2018  

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej 

 

W związku ze zmianą składu Komisji Administracyjno-Budżetowej treść § 1 Uchwały  

Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Administracyjno-

Budżetowej otrzymała następujące brzmienie: 

„Powołuje się Komisję Administracyjno-Budżetową w składzie: 

1) Wojciech Bernacki, 

2) Bronisława Pawlik, 

3) Artur Czechowicz, 

4) Irena Sapa, 

5) Jan Jasion, 

6) Piotr Soczyński.” 

 

Uchwała Nr IV/52/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018  

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego 

 

W związku ze zmianą składu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego 

treść § 1 Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego otrzymała następujące brzmienie: 

„Powołuje się Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego w składzie: 

1) Marian Podkówka, 

2) Artur Czechowicz, 

3) Irena Sapa, 

4) Tomasz Ognisty, 

5) Bogdan Kulik, 

6) Benedykt Pospiszyl, 

7) Anita Juchno.” 
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Uchwała Nr IV/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego 

 

W związku z sugestią nadzoru prawnego Wojewody Opolskiego o rozszerzenie kręgu osób 

mogących brać udział w konsultacjach, wykreśla się z § 1 ust. 3 Uchwały Nr III/30/2019 Rady 

Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. słowo „pełnoletni”. 

 

Uchwała Nr V/54/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału środków na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach otrzymało z PFRON-u na 2019 r. środki 

w wysokości 819.377 zł. W związku z tym dokonano podziału tych środków na zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

 

Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę  

126.131 zł, zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 32.771 zł, zmniejszeniem wydatków 

bieżących o kwotę 168.160 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 44.800 zł oraz 

zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł. 

 

Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-

Katolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Informację o dotacji szerzej omówiono w punkcie V.5 Raportu. 

 

Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-

Katolickiej Parafii św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Informację o dotacji szerzej omówiono w punkcie V.5 Raportu. 

 

Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

 

Informację o dotacji szerzej omówiono w punkcie V.5 Raportu. 

 

Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Branice 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego 

organizacji XIX Festiwalu Kultury Powiatowej 

 

Na podstawie porozumienia powierzono Gminie Branice organizację XIX Festiwalu Kultury 

Powiatowej i przekazano na ten cel 20.000 zł. 
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Uchwała Nr VI/60/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym 

 

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty oraz wynikającą z niej koniecznością 

zmniejszenia zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Głubczycach, większością głosów przy 11 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 2 głosach 

„wstrzymujących się” (radny Bac nie brał udziału w głosowaniu) wyrażono zgodę na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Głubczycach Panem Leszkiem Bacem. 

 

Uchwała Nr VI/61/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II ”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020 

 

Partnerstwo zawarte pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Powiatem Nyskim (Liderem), 

Powiatem Prudnickim, Gminą Branice, Gminą Głubczyce, Gminą Prudnik, Gminą Biała, 

Gminą Łambinowice, Gminą Paczków, Gminą Głuchołazy, Gminą Pakosławice, Gminą Nysa, 

Gminą Otmuchów, Gminą Skoroszyce, Gminą Grodków przyczyni się do wspólnej realizacji 

projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 

Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach powyższego projektu Powiat Głubczycki będzie 

realizował swoją część inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach. 

 

Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu w Głubczycach 

 

Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach większością 

głosów przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2018 rok 

 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu większością głosów przy 

14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, po uprzednim 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu Uchwałą  

Nr 94/2019 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego  

za 2018 r. oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej. 

 

Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok 

 

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu 

powiatu za 2018 rok większością głosów przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”. 
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Uchwała Nr VII/65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach  

za 2018 r. 

 

Zgodnie z treścią art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki,  

tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający - Radę Powiatu. SP ZOZ w Głubczycach przekazał 

do tut. Starostwa sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz z dodatkowymi informacjami  

i objaśnieniami oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego 

badania sprawozdania. Z powyższego raportu wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SP ZOZ-u na dzień 31.12.2018 r. oraz 

jego wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy 2018. Ponadto jest zgodne,  

co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem SP ZOZ-u i zostało 

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie  

z przepisami ustawy o rachunkowości. Strata, jaką pokryje powiat w 2020 r. wynosi 

2.226.526,70 zł. 

 

Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rada Powiatu zatwierdza na podstawie  

art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.   

W skład bilansu skonsolidowanego wchodzą niżej podane bilanse: 

- zbiorczy bilans jednostek budżetowych, 

- bilans budżetu powiatu, 

- bilans SP ZOZ-u w Głubczycach,   

- bilans Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, 

- bilans Szpitala Powiatowego w Głubczycach Spółka z o.o. w likwidacji, 

- bilans Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o. 

Do głównych pozycji zawartych w skonsolidowanym bilansie należy zaliczyć: 

- stan aktywów trwałych – 95.460.041,25 zł; 

- stan aktywów obrotowych – 11.721.483,51 zł; 

- wysokość rozliczeń międzyokresowych – 400.777,03 zł; 

- sumę aktywów – 107.582.301,79 zł; 

- stan funduszu – 48.216.802,42 zł; 

- wynik finansowy dodatni – 8.387.295,61 zł; 

- zobowiązania długoterminowe – 23.408.443,22 zł; 

- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 20.877.057,37 zł; 

- rozliczenia międzyokresowe – 15.079.998,78 zł; 

- sumę pasywów – 107.582.301,79 zł. 

 

Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 1.259.000 zł, 

zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 1.487.991zł, zwiększeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 113.900 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 2.099.799 zł 

oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 761.092 zł.  
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Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ulegają przychody do 

kwoty 1.961.800 zł, dochody do wysokości 76.281.789 zł oraz wydatki do wysokości 

76.593.589 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1 i były niezbędne w celu 

realizacji zadań Powiatu w zakresie termomodernizacji budynków SOSzW w Głubczycach 

wraz z dokumentacją o wartości 1.465.000 zł; zakupu samochodu osobowego Volkswagen 

Passat w ramach leasingu w wys. 86.760 zł planowanego w latach 2019-2023 oraz 

poleasingowego wykupu samochodu osobowego Volkswagen Jetta w kwocie 38.000 zł. 

Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2. 

 

Uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

 

Obowiązek wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego przez Radę 

Powiatu wynika z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w czynności 

przeprowadził SP ZOZ w Głubczycach. Wykonanie badania powierzono firmie „BAD-BIL” 

Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Sp. z o.o z Opola, która zaproponowała cenę 13.530 zł 

brutto. 

 

Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku 

 

Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 

obowiązująca od 1 września 2019 r. jest konsekwencją przepisów art. 217 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60 z późn. zm.), zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół oraz likwidacji 

gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, ustaliły sieć szkół na czas określony,  

tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez kuratora oświaty i przedstawiony do zaopiniowania związkom 

zawodowym.  

 

Uchwała Nr VII/71/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

do klastra energii pod nazwą Klaster Energii „Powiatu Głubczyckiego” 

 

Uchwała jest wymagana do zawarcia porozumienia cywilnoprawnego pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego: Powiatem Głubczyckim, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz, Gminą 

Baborów i Gminą Branice tworzącej Klaster Energii pn. „Głubczycki Klaster Energii” celem 

uzyskania certyfikacji klastra energii w Ministerstwie Energii. Certyfikacja umożliwi 

zrzeszonym w klastrze gminom uzyskanie dofinansowania, na zasadach pozakonkursowych ze  

środków z POOIŚ oraz na zasadach konkursowych z NFOŚ na budowę odnawialnych źródeł 

energii dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Celem 

klastra energii jest: ograniczenie niskiej emisji na terenie członków klastra (jst), w tym poprzez 

inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację 

źródeł energii; rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki 

prosumenckiej. 
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Uchwała Nr VII/72/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia 

 

Na podstawie art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 roku uległ likwidacji Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach. W związku z powyższym należało dostosować 

przepisy regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. 

 

Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 

2.266.400 zł, zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 79.600 zł, zwiększeniem wydatków 

bieżących o kwotę 344.195 zł, zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.598.295 zł 

oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 67.300 zł. 

 

Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Na podstawie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok 

zmniejszeniu ulega plan dochodów do wysokości 74.128.177 zł oraz wydatków do wysokości 

74.439.977 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. Ponadto dokonano 

zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 i 2020 o łączną kwotę 50.200 zł  

dot. projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego”. Wartość projektu po zmianie wynosi 146.450 zł. Powyższe zmiany 

uwzględniono w załączniku Nr 2. 

 

Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru 

i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze  

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, 

psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

 

W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw zachodzi konieczność określenia wymiaru godzin dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkoły.  
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Uchwała Nr IX/76/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia 

 

W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw zachodzi konieczność określenia kwoty dodatku za wychowawstwo 

w wysokości 300 zł.  

 

Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Postanowiono kwotę 34.600 zł z rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej przenieść na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze. 

 

Uchwała Nr X/78/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 211.317 zł, 

zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 242.825 zł, zwiększeniem wydatków 

bieżących o kwotę 419.142 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę   

35.000 zł. 

 

Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ulegają dochody do kwoty 

75.343.713 zł oraz wydatki do wysokości 75.655.513 zł. Powyższe zmiany uwzględniono  

w załączniku Nr 1. Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 

25.000 zł, tj. do kwoty 5.525.000 zł dot. projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1201O na odcinku Głubczyce-Bogdanowice”. Wartość projektu po zmianie wynosi 

5.575.000 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 2. 

 

Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głubczycach 

 

Art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245  

i poz. 2432) zobowiązuje organ stanowiący jst prowadzącej dotychczasowy ośrodek 

dokształcania i doskonalenia zawodowego do przekształcenia go w centrum kształcenia 

zawodowego. 
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Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach 

 

W związku z przekształceniem Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Głubczycach, celowe było podjęcie uchwały, która 

określa skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. 

 

Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach 

 

Art. 320 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r.  

poz. 1287) spowodował likwidację z mocy prawa Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli z dniem 1 września 2019 roku. W związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach uległ rozwiązaniu Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach,  

w skład którego wchodziły: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach 

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach. Po tych zmianach pozostaje 

tylko Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach. Uchwała ta jest uchwałą, która 

porządkuje stan prawny tej jednostki. 

 

Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Głubczyckiego 

 

Podjęcie uchwały jest konsekwencją uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach. Po tej zmianie pozostaje tylko Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach, co zostaje odzwierciedlone w niniejszej 

uchwale. 

 

Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości 

opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

 

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu nieważności 

Uchwały Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. Nr II/21/2018  

w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019 zaistniała 

konieczność ustalenia nowych stawek opłat za usuwanie i przechowywania pojazdów  

na rok 2019. 

 

Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie skargi na działalność Zarządu 

Powiatu w Głubczycach 

 

Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach została uznana za nieuzasadnioną. 
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Uchwała Nr X/86/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/2018 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jerzego Naszkiewicza z powodu pisemnego 

zrzeczenia się mandatu oraz zgłoszeniem przez Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości do pracy w Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Hajdy zmianie ulega 

skład Komisji Rewizyjnej. 

 

Uchwała Nr X/87/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/13/2018 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jerzego Naszkiewiczowa z powodu pisemnego 

zrzeczenia się mandatu, zmianie ulega skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Uchwała Nr X/88/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącemu Rady 

Powiatu 

 

Wskazano Panią Marię Farasiewicz - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu do wykonywania 

czynności określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych powiatu w stosunku do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Głubczycach. 

 

Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 271.340 zł, 

zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 491.900 zł, zwiększeniem dochodów bieżących 

o kwotę 700.250 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 223.576 zł, zmniejszeniem 

wydatków bieżących o kwotę 4.386 zł, zwiększeniem wydatków bieżących  

o kwotę 484.076 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 223.576 zł. 

 

Uchwała Nr XI/90/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ulegają przychody do 

kwoty 2.233.140 zł, dochody do kwoty 76.332.796 zł oraz wydatki do wysokości  

76.915.936 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. Ponadto dokonano zmian 

w załączniku Nr 2 w zakresie: 

- zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 9.160 zł, tj. do kwoty 60.694 zł oraz 

zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 149.692 zł dot. projektu pn.: „Bliżej 

rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja; 

- zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 6.253 zł, tj. do kwoty 114.906 zł oraz 

zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 151.291 zł dot. projektu  

pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego” – dostęp 

przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do państwowego zasobu geodezyjnego. 
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Uchwała Nr XI/91/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Głubczycach 

 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,  

poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) podjęcie niniejszej uchwały jest 

wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 cyt. ustawy, tj. „Organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1”. 

 

Uchwała Nr XI/92/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Głubczycach w czteroletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 

 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,  

poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) podjęcie niniejszej uchwały jest 

wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 cyt. ustawy, tj. „Organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1”. 

 

Uchwała Nr XI/93/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Mechanicznych w Głubczycach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 

 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,  

poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) podjęcie niniejszej uchwały jest 

wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 cyt. ustawy, tj. „Organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe trzyletnie liceum 

ogólnokształcące, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1”. 

 

Uchwała Nr XI/94/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach 

 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949,  

poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) podjęcie niniejszej uchwały jest 

wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 152 ust. 2 cyt. ustawy, tj. „Organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie 
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technikum, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego 

przekształcenie w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1”. 

 

Uchwała Nr XI/95/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska  

w zakresie świadczenia przez domy pomocy społecznej usług opiekuńczych 

 

Rada Powiatu przyjęła stanowisko w zakresie świadczenia przez domy pomocy społecznej 

usług opiekuńczych, w którym zawnioskowała, aby świadczenia zdrowotne realizowane przez 

pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej były kontraktowane i finansowane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę 

pielęgniarską. 

 

Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału 

środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanowiono kwotę 37.211 zł przeznaczyć na zadania 

rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

natomiast kwotę 6.000 zł przeznaczyć na zadanie jakim jest dofinansowanie kosztów tworzenia 

i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 
 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 834.772 zł, 

zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 33.560 zł oraz zwiększeniem wydatków 

bieżących o kwotę  868.332 zł. 

 

Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ulegają przychody do 

kwoty 3.067.912 zł, dochody do kwoty 76.427.806 zł oraz wydatki do wysokości  

77.845.718 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. 

 

Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na 

wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony 

powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowego zawarcia umowy z Inwestorem i wypłaty 

środków oraz wprowadzenie zapisu, iż dotacji podlegają tylko urządzenia zakupione  

i zainstalowane po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim  

a Inwestorem oraz po otrzymaniu środków z budżetu powiatu głubczyckiego - uzasadniona 

była zmiana w/w Uchwały. 
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Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego 

służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp 

ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowego zawarcia umowy z Inwestorem i wypłaty 

środków, wprowadzenie zapisu, iż dotacji podlegają tylko urządzenia zakupione  

i zainstalowane po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim  

a Inwestorem oraz po otrzymaniu środków z budżetu powiatu głubczyckiego, jak również 

wprowadzenie warunku udzielenia dotacji na ich zakup i montaż przy zastąpieniu istniejącego 

centralnego ogrzewania nieruchomości bądź wspomaganiu istniejącego centralnego 

ogrzewania nieruchomości i zmianę definicji pomp ciepła poprzez dodanie współczynników 

COP dla pomp gazowych - uzasadniona była zmiana w/w Uchwały. 

 

Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie dochodów gromadzonych 

na wydzielonym rachunku 

 

Konieczność podjęcia uchwały podyktowana była: 

- zmianą art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), w którym dodano 

ust. 3 wskazujący na możliwość gromadzenia dochodów. Samorządowe jednostki budżetowe 

mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z działalności polegającej na 

świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego; 

- dostosowaniem wykazu samorządowych szkół - w stosunku do Uchwały Nr LIV/386/2010 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 października 2010 roku. 

 

Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Niniejszy program niezbędny jest do podjęcia współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2020 roku. Projekt Programu został skierowany do konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Uchwała Nr XIII/103/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

 

W związku z ustawową zmianą stawek zaistniała konieczność dostosowania uchwały do 

nowych kwot. 
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Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach zmienionej Uchwałą Nr XLIX/358/2014 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

W związku z wnioskiem mieszkańców wsi Ściborzyce Małe oraz pozytywną opinią 

przewoźnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. 

wprowadzono nowy przystanek komunikacyjny w miejscowości Ściborzyce Małe o nazwie 

„Ściborzyce Małe 1” w ciągu drogi powiatowej 1246O relacji Biernatów-Pomorzowiczki. 

 

Uchwała Nr XIV/105/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 
 

Konieczność zmiany budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę  

129.400 zł, zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 202.000 zł, zmniejszeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 48.000 zł, zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 40.360 zł, 

zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 15.970 zł, zmniejszeniem wydatków bieżących 

o kwotę 349.500 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 433.405 zł, zmniejszeniem 

wydatków majątkowych o kwotę 162.425 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych  

o kwotę 14.250 zł. 

 

Uchwała Nr XIV/106/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu uległy przychody do kwoty 

3.197.312 zł, dochody do kwoty 76.342.531 zł oraz wydatki do wysokości 77.889.843 zł. 

Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1. 

 

Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Głubczyckiego na 2020 rok 

 

Większością głosów przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Głubczyckiego na 2020 rok. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu w dniu 29 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr 578/2019 w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2020 r. Skład 

Orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Głubczyckiego na 2020 rok. 

 

Uchwała Nr XIV/108/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 

 

Jednogłośnie Rada Powiatu uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Powiatu Głubczyckiego 

na lata 2020-2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 29 listopada 2019 r. 

podjęła Uchwałę Nr 579/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego na 2020 rok. Skład Orzekający 

RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Głubczyckiego na lata 2020-2032. 
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Uchwała Nr XIV/109/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 

2019-2021 

 

W związku z występującą stratą za 2018 rok w kwocie 3.179.890,50 zł kierownik SP ZOZ 

zobowiązany jest, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego, do sporządzenia programu naprawczego na okres nie dłuższy niż 3 lata  

i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu – powiatowi w celu zatwierdzenia. Powyższe 

reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

Uchwała Nr XIV/110/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału 

środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Postanowiono przenieść kwotę 8.557 zł z rehabilitacji społecznej na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

Uchwała Nr XIV/111/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2020 roku 

 

W związku z koniecznością corocznego ustalania harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego istnieje obowiązek podjęcia  

w/w uchwały. Rozkład godzin pracy aptek został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 

gminy, natomiast negatywną opinię wydała Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, niemniej 

jednak opinia Opolskiej Izby Aptekarskiej w Opolu nie jest wiążąca i Rada Powiatu mogła 

podjąć niniejszą uchwałę. 

 

Uchwała Nr XIV/112/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 

 

Powiat przyjął do realizacji zadania Wojewody. Przyjęcie zadań nastąpiło na warunkach 

określonych porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu  

w Głubczycach. Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2020 r. zaplanowano na okres  

od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r., w powiecie głubczyckim od dnia 2 marca 2020 r. 

 

Uchwała Nr XIV/113/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok w: Domu Pomocy Społecznej  

w Klisinie Filia Boboluszki, Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach oraz Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Głubczycach. 

 

Uchwała Nr XIV/114/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego 

 

Dnia 25 października 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1815), która objęła m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa 
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drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  

W związku z w/w zmianą uaktualniono obowiązujące stawki oraz wprowadzono nowe stawki 

zgodne z ustawą o drogach publicznych dotyczące zajęcia pasa drogowego pod budowę 

urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.   

 

Uchwała Nr XV/115/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu 

głubczyckiego na 2019 rok 

 

Zmiany w budżecie spowodowane były przeniesieniem kosztów remontu pomieszczeń 

internatu przy ZSM na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, w związku z umową 

użyczenia w/w pomieszczeń zawartą pomiędzy Dyrektorem ZSM a Dyrektorem Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Powyższa zmiana wpłynie na 

wysokość kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, która 

niejednokrotnie stanowi dochód budżetu powiatu. 
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed  

01 stycznia 2019 r. obejmujące swym zakresem 2019 rok 
 

W 2018 r. Rada Powiatu podjęła 82 uchwały, z czego 7 z nich obejmowały swym zakresem 

zadanie realizowane w 2019 roku i latach kolejnych, tj.: 

 

Uchwała Nr XLVI/287/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2018-2020” 

 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej opracowano 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy 

zastępczej. Program szerzej omówiono w punkcie V.3 Raportu. 

 

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Głubczyckiego na 2019 rok 

 

Większością głosów przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 466/2018 w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 r. Skład 

Orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok.  

 

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Głubczyckiego na lata 2019-2032 

 

Większością głosów przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Powiatu Głubczyckiego na lata 

2019-2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r. podjęła 

Uchwałę Nr 467/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego na 2019 r. Skład Orzekający RIO postanowił 

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Głubczyckiego na lata 2019-2032. 

 

Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 

 

Powiat przyjął do realizacji zadanie Wojewody. Przyjęcie zadania nastąpiło na warunkach 

określonych porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu  

w Głubczycach. Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r. w powiecie głubczyckim 

zaplanowano na okres od dnia 4 marca do 21 marca 2019 r.  

 

Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2019 

 

W związku z ustawową zmianą stawek zaistniała konieczność dostosowania uchwały do 

nowych kwot.   
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Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok w: Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Głubczycach, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach oraz Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. 

 

 

Uchwała Nr II/27/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2019 

 

W związku z koniecznością corocznego ustalania harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego istnieje obowiązek podjęcia uchwały. 

Harmonogram dyżurów został pozytywnie zatwierdzony przez Izbę Aptekarską i wszystkie 

gminy z terenu powiatu głubczyckiego. 
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V. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WRAZ Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ 
 

1. Edukacja publiczna  

 
Zadania realizowane w ramach programów i projektów w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach 
 

W SOSzW był realizowany program, który wspierał tożsamość uczniów pochodzenia 

romskiego, stwarzał warunki do wyrównywania szans edukacyjnych, wzbogacał ofertę 

programową szkoły. Program realizowany był na bieżąco. Informacja o realizacji programu 

była umieszczona na gazetce w holu głównym ośrodka. 

W 2019 roku zrealizowano następujące rodzaje zadań: 

 uczniowie mieli możliwość kolejny rok uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii, w trakcie 

których mogli usprawniać zaburzone funkcje rozwojowe, uczyli się empatii, 

odpowiedzialności, systematyczności. Zajęcia umożliwiały im również ćwiczenie orientacji 

przestrzennej oraz rozładowywały negatywne emocje. Obcowanie ze zwierzętami oraz 

opieka nad nimi sprawiała wyciszenie u dzieci. Po kolejnym roku zajęć zauważalna jest 

także poprawa techniki jazdy konnej (niektórzy z uczniów zrobili w tej kwestii bardzo duże 

postępy). 

                                                                 
 

 Dzień Integracji Romskiej - została przybliżona kultura romska. Dzięki zakupowi 

mobilnego sprzętu nagłośniającego uczestnicy zabawy mogli realizować zadanie                       

w plenerze, jednocześnie ciesząc się dobrą jakością odbioru muzyki, co niewątpliwie 

przełożyło się na lepszą jakość imprezy. Dzieci przygotowując ten dzień wraz                              

z nauczycielami, jak i swoimi rówieśnikami ze szkolnej ławy, mogły poczuć się 

współgospodarzami szkoły, jak również wzmocnione zostało u dzieci poczucie własnej 

wartości. Pokazano jak można aktywnie i kulturalnie spędzać czas wolny. Taka forma zajęć 

dała im możliwość do rozwoju, poprzez wykorzystanie ekspresji ruchowej i muzycznej. 
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 wycieczka integracyjna do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz zwiedzanie miasta. Dzięki 

uczestnictwu w wycieczce mogło wystąpić u uczestników wyzwolenie pozytywnych uczuć 

i emocji, rozbudzenie zainteresowania kulturą. Przybliżono historię i architekturę miasta 

Opole. Nastąpił bezpośredni kontakt z kulturą i wielką sceną. Wycieczka umożliwiła 

kształtowanie prawidłowego zachowania w teatrze, uwrażliwienie dzieci na główne 

przesłanie baśni „Szewczyk Dratewka” oraz wzmocnienie więzi - integracja uczestników. 

                                                
 

 zajęcia z alpakami:  

a) zajęcia edukacyjne – zdobycie wiedzy na temat pochodzenia zwierząt, ich zwyczajów, 

celach i sposobach hodowli. Dzieci miały możliwość zapoznania się również  

z produktami wytwarzanymi z wełny tych zwierząt; 

b) zajęcia terapeutyczne – miały działanie uspokajające i wyciszające na ich uczestników. 

Kontakt ze zwierzęciem łagodził uczucie napięcia i niepokoju - poprawa samopoczucia 

u uczestnika zajęć. Pozytywnie motywował do działania. Wspomagał rozwój ruchowy 

i proces wychowawczy. 
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 Program Edukacyjno-Wychowawczo-Profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzależnień            

„STOP UZALEŻNIENIOM” 

Środki finansowe w kwocie 3.000 zł pozyskano z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w Głubczycach. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, poszerzyli wiedzę na temat 

uzależnień oraz zdrowego trybu życia. W nagrodę za zaangażowanie w realizację programu 

uczniowie i wychowankowie SOSzW wzięli udział w wycieczce do Krasiejowa. Ponadto 

zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze przydatne w w/w programu. 

 

 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjnego-opiekuńczego na obszarze naszego 

powiatu na lata 2017-2021 w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Placówką 

bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  

w Głubczycach.  Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej 

Powiat Głubczycki na ten cel otrzyma dotację w wysokości 176.760 zł wypłaconą w pięciu 

transzach przez lata 2017-2021. 

 

Zadania realizowane w ramach projektów w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Głubczycach: 

 

 pozyskano  środki zewnętrzne z projektu unijnego kierunek FIO w kwocie 4.812,48 zł. 

Projekt ten nosił nazwę „Dołącz do nas – wsiądź na rower”. Skierowany był do uczniów 

ZSO, a środki finansowe zostały wykorzystane na organizację trzydniowego rajdu    

rowerowego. 

 

                                 

                                                  

 realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - priorytet 3, w ramach którego 

przyznana została dotacja w wysokości 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. 
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Zadania realizowane w ramach projektów w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach: 

 wyjazd z młodzieżą na Euro Week. Obóz edukacyjny mający na celu rozwijanie 

umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, autoprezentacja oraz umiejętności 

językowych. Uczniowie mieli okazję poznać tradycje innych państw uczestnicząc  

w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata.  

W efekcie tego projektu, który dotyczy również roku 2020, młodzież ZSM poznaje 

obyczaje, zwyczaje i kulturę innych narodów (Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i innych); 

 projekt czesko-polski „Współpraca szkół partnerskich” średniej szkoły samochodowej  

z Krnova z Zespołem Szkół Mechanicznych w Głubczycach realizowany na płaszczyźnie    

sportowej, zawodowej i kulturalnej. W roku 2019 dotyczył sportu i kultury. Celem projektu   

jest integracja młodzieży obu narodów, wzajemna współpraca, czerpanie radości z ducha 

zdrowej rywalizacji sportowej, zacieśnienie więzi, wspólne występy kulturalne po obu   

stronach granicy, poznanie kultury, tradycji, obyczajów narodu czeskiego i polskiego, 

poszukiwanie wspólnych korzeni.; 

 projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Powstał on dzięki 

Regionalnemu Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy współpracy  

z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Łączny budżet projektu to 36.887.144,30 zł.   

Okres realizacji od 01.08.2018 r. do 31.08.2022 r. 

 

Cele i założenia projektu: 

 modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do 

rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (51 pracowni o łącznym 

dofinansowaniu 4.182.000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych 

realizowanych w doposażonych pracowniach, prowadzonych przez zewnętrznych 

ekspertów - pracowników nowoczesnych firm; 

 stypendia i wsparcie dla 5.000 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe  

w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami o łącznej wartości  

14.500.000,00 zł; 

 wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy,  

w tym utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie 

wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, organizacja warsztatów dla 

doradców zawodowych, studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie doradztwa  

edukacyjno- zawodowego. Łącznie na to zadanie przewidziano 3.555.936,15 zł; 

 rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki  

zawodu i nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym 2 edycje kursu dla instruktorów 

praktycznej nauki, spotkania Klubu dyrektora szkoły zawodowej, szkolenia dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do 

nauczania przedmiotów zawodowych, 60 40-sto godzinnych staży zawodowych dla 

nauczycieli kształcenia zawodowego – 389.860,00 zł; 

 realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia 

zawodowego w laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe  

– 1.096.700,00 zł; 

 realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 3.000 uczniów w porozumieniu  

i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy – 4.320,000,00 zł; 

 realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z podmiotami otoczenia 

społeczno-gospodarczego – 210.000,00 zł; 

 prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera innowacyjnej formy kształcenia 

zawodowego – 516.500,00 zł; 

 wsparcie współpracy pomiędzy opolskim biznesem i szkołami zawodowymi (warsztaty 

edukacyjne, jednodniowe wizyty studyjne uczniów w firmach, edukacyjne spotkania  
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z pracodawcami, spotkania budujące partnerstwa szkół z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, regionalne giełdy branżowe itd. – 913.574,00 zł. 

 

Do projektu zaproszonych zostało 51 zespołów szkół kształcenia zawodowego, w tym                    

6 zespołów szkół specjalnych. Dla uczestników przygotowano łącznie 17.000 różnych form 

wsparcia, w tym 400 dla nauczycieli.  

W Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 83 uczniów skorzystało z płatnych staży. 

Doposażona została pracownia samochodowa w kwocie 44.945,43 zł. Nauczyciele z doradztwa 

zawodowego odbyli  szkolenia w Niwkach. Jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych odbył  

40-sto godzinny staż zawodowy. Odbyły się dwa wyjazdy do laboratorium branżowego 

RZPWE dla uczniów technikum logistycznego i ekonomicznego. 

  

Ponadto w ramach zadań z zakresu edukacji Powiat, realizując Uchwałę Nr XLII/254/2018 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 08 lutego 2018 r. przekazał dotacje podmiotowe dla 

następujących szkół: 

 

1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wysokość dotacji w 2019 r. – 69.256,00 zł; 

 

2. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wysokość dotacji w 2019 r. – 

47.784,00 zł; 

 

3. Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach. Wysokość dotacji w 2019 r. –  

79.147,64 zł. 
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2. Pomoc społeczna 
 

Na terenie powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu dla dorosłych  

niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.  

Dom ten jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi                            

i finansowany jest z dotacji podmiotowej. Wysokość  dotacji w 2019 r. wyniosła  1.247.711 zł. 

Na terenie powiatu funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod 

nazwą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głubczycach. Stowarzyszenie to jest finansowane                     

w ramach dotacji podmiotowej. W 2018 roku dotacja podmiotowa z budżetu na  

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Głubczyckim 

wyniosła  – 40.214 zł. 

W ramach programów i projektów w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w 2019 roku 

zostały zrealizowane następujące zadania: 

Nazwa projektu 
Program 

z jakiego zostały pozyskane środki 

Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

krajowych 
Wykonanie prac 

konserwatorskich  

w zabytkowym parku  

w Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie 

Uchwała nr VII/67/2019 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 28 maja 2019r. w sprawie 

rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia 

dofinansowania na realizację zadań publicznych 

Województwa Opolskiego w roku 2019  

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych 

ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze 

województwa opolskiego 

8 200,00 zł 

Remont windy  

z dostosowaniem  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

w Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie 

filia w Dzbańcach 

Zadanie realizowana przy udziale środków PFRON 

przyznanych przez Samorząd Województwa 

Opolskiego - dofinansowanie robót budowlanych  

w obiektach służących rehabilitacji, 

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

65 000,00 zł 

 

Remont budynku 

pawilonu Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie 

filia w Dzbańcach   

z dostosowaniem  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” 

Zadanie realizowana przy udziale środków PFRON 

przyznanych przez Samorząd Województwa 

Opolskiego - dofinansowanie robót budowlanych  

w obiektach służących rehabilitacji, 

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

35 875,00 zł 

Dofinansowanie  

do zakupu pojazdu 

przeznaczonego  

do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

mieszkających w DPS 

Klisino filia Klisino 

Zadanie realizowana przy udziale środków PFRON 

dofinansowanie projektów w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”  

w obszarze D. 

 

80 000,00 zł 

Psychologiczne aspekty 

skutecznej sztuki 

porozumiewania  

się z osobami  

z zaburzeniami 

psychicznymi w stopniu 

zaawansowanym 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  79 520,00 zł 
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DPS w Klisinie w Filii Dzbańce  remont windy osobowej oraz remont pawilonu mieszkalnego 

z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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DPS w Klisinie zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Domu 

Pomocy Społecznej w Klisinie” 

 

  

 

 

DPS w Klisinie Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 

mieszkańców DPS w Klisinie” 
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3. Wsparcie rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz osób 

niepełnosprawnych 
 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, w których należy 

sprecyzować najważniejsze cele i kierunki działań, które pozwolą na doskonalenie realizacji 

zadań wynikających z w/w ustawy. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza 

jest sprawowana w przypadku niemożliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 

rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.  

Natomiast według art. 33 w/w ustawy piecza zastępcza zapewnia między innymi pracę  

z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub, gdy jest to niemożliwe, dążenie do 

przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka, opiekę       

i wychowanie w środowisku zastępczym. 

W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej powinien konstruktywnie podejmować działania mające na celu zabezpieczenie 

dobra małoletnich, wobec których należało zastosować środek zabezpieczający w postaci 

umieszczenia w pieczy zastępczej, przy współpracy z innymi instytucjami. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na bieżąco monitoruje działania Ministerstwa Pracy                    

i Polityki Społecznej, co w konsekwencji oznacza korzystanie przez tutejsze Centrum                              

z wszelkich możliwych programów ogłaszanych przez MPiPS mających na celu podniesienie 

jakości realizowania założeń ustawy.  

Od roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie regularnie przystępuje do 

„Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” dotyczącego 

asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od lipca 2012 r. ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej współfinansowane jest zatrudnienie koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Od roku 2016 rodziny zastępcze z terenu Powiatu Głubczyckiego uczestniczą                                

w projekcie „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy  

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.  

W grudniu 2017 roku 12 dzieci zostało zgłoszonych na wypoczynek zimowy w czasie ferii 

w Wiśle oraz 3 na obóz językowy w Zakopanem.  

Powiatowe Centrum zgłosiło chęć współpracy jako partner w ramach projektu „Bliżej 

rodziny i Dziecka II edycja na lata 2018-2020” w ramach poradnictwa psychologicznego, zajęć 

integracji sensorycznej, zajęć o charakterze aktywnej integracji oraz spotkania integracyjnego. 

W 2018 r. przystąpiono do w/w projektu, który będzie kontynuowany do 2020 roku. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach aktywnie uczestniczy we wszelkich 

możliwych programach mających na celu wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej, które to będą 

kontynuowane przez ROPS w Opolu w latach 2018-2020 wraz z dofinansowaniem ze środków 

pozyskanych z Unii Europejskiej. 

Korzyści jakie wynikają z realizacji programów wspierania rozwoju pieczy zastępczej są 

bardzo duże. Poprzez szkolenia dla rodzin zastępczych, które zostały zrealizowane w ostatnich 

latach podniosła się świadomość rodziców zastępczych w zakresie kompetencji 

wychowawczych oraz zagrożeń, jakich mogą doświadczyć i jak sobie z nimi radzić. Ponadto 

rodziny zastępcze nawiązały nowe znajomości, miały okazję wymienić się własnymi 

doświadczeniami i doradzić w nurtujących ich sprawach. Natomiast ich wychowankowie 
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podczas wyjazdów zintegrowali się z dziećmi będącymi w podobnej sytuacji życiowej oraz 

brali udział w aktywnym wypoczynku. 

W powiecie głubczyckim oprócz systemu pieczy zastępczej funkcjonuje Centrum 

Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach, w ramach którego 

wyodrębniono dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze  zapewniające  dzieciom i młodzieży 

pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej  całodobową opiekę i wychowanie, 

jak również wspierające działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki, tj.: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu - 

przeznaczona jest dla 30 dzieci, zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono 

rodzinnej opieki zastępczej; 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach -  

zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu 

się w sytuacji kryzysowej: doraźną, całodobową opiekę; kształcenie dostosowane do jego 

wieku i możliwości rozwojowych oraz wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub 

umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej. 

Pracownicy Placówki przygotowują diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej 

dziecka oraz ustalają wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. 

       

W 2019 roku Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

współpracowało ze sponsorami, dzięki którym polepszyła się sytuacja bytowa wychowanków, 

a przede wszystkim udało się efektywnie zagospodarować ich czas wolny. Dzięki ofiarności 

darczyńców wychowankowie Placówek mogli realizować swoje marzenia uczestnicząc we 

wspaniałych wycieczkach i uroczystościach tj.:  

 wyjazd do kina, w którym uczestniczyło 42 wychowanków – koszt 640 zł; 

  półkolonia w Stajni na Warszawskiej, w które wzięło udział 7 wychowanków – koszt                   

ok 3.500 zł; 

 wyjazd do Sali Zabaw Dżungla w Kędzierzynie-Koźlu - zaproszono 14 wychowanków -  

koszt 308 zł; 

 wyjazd do McDonalda – koszt 540 zł; 

 udziału w koncercie SŁAWOMIRA, który odbył się  Kędzierzynie-Koźlu – koszt  

ok. 1.000 zł; 

 udział w festynie odbywający się w Grobnikach z okazji Dnia Dziecka – koszt ok. 500 zł; 

 udział w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Służby Mundurowe  

w Nowych Gołuszowicach – koszt ok. 500 zł; 

 wyjazd 5 wychowanków, którzy zostali zaproszeni przez Panią Wiolettę Maksymowicz nad 

Jezioro Nyskie – koszt ok. 1.250 zł; 

 1 wychowanek wziął udział w wycieczce do Rzeszowa organizowanej przez krwiodawstwo 

– koszt ok. 300 zł; 

 wychowankowie zostali zaproszeni na Letni Kuba Cup organizowany przez Fundację 

Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Udział w wycieczce wzięło 6 wychowanków. 

Koszt ok. 240 zł; 

 15 wychowanków zostało zaproszonych przez właściciela do Amerykańskiego Parku 

Rozrywki „Twinpigs" w Żorach – koszt 975 zł; 

 6 wychowanków zostało zaproszonych przez organizatora na Master Truck odbywający się 

w Nowej Wsi Opolskiej – koszt ok. 180 zł; 

 Ratownictwo Wodne WOPR zaprosiło 9 wychowanków nad Jezioro Nyskie – koszt                            

ok. 500 zł; 

 9 wychowanków zostało zaproszonych przez Pana Posła Rajmunda Miller do Kina Cinema 
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N 3D na seans filmowy – koszt ok. 225 zł; 

 

 Pracownicy Służby Więziennej w Głubczycach opłacili 10 wychowankom wstęp do Cyrku 

– koszt 150 zł; 

 wycieczka do Parku Rozrywki i Edukacji Dream Park Ochaby dla 16 wychowanków 

zaproszonych przez właściciela Parku – koszt 800 zł; 

 wizyta w DPS Chomiąża. 20 wychowanków zaproszonych na ognisko i spotkanie  

z mieszkańcami – koszt ok. 300 zł; 

 udział 7 wychowanków w kolonii w Szczyrku zorganizowanej przez ROPS Opole – koszt 

ok. 8.400 zł; 

 12 wychowanków zostało zaproszonych do ZOO we Wrocławiu – koszt 540 zł; 

 17 wychowanków zostało zaproszonych przez Wojewodę Opolskiego Pana Adriana 

Czubaka na wycieczkę „Rejs Odrą do Wolności” w Opolu – koszt ok. 2.550 zł; 

 7 wychowanków zastało zaproszonych do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze – koszt 

903 zł; 

 wychowanków odwiedzili pracownicy Raciborskiego Centrum Kultury oraz właściciele 

restauracji „Pychotka”. Zostały przekazane 44 paczki dla wychowanków za kwotę                                  

ok. 4.400 zł; 

 darczyńca, który chce pozostać anonimowy, zasponsorował 7 wychowankom wyjście na 

pizzę – koszt ok. 100 zł; 

 wychowanków odwiedzili goście z Katolickiego Przedszkola Publicznego z Branic. Dzieci 

otrzymały paczki mikołajkowe za kwotę ok. 1.200 zł; 

 wychowankowie odwiedzili darczyńca, który chciał pozostać anonimowy. Dzieci 

otrzymały paczki mikołajkowe za kwotę ok. 3.080 zł; 

 dzieci odwiedził Mikołaj przekazując im paczki otrzymane od Pana Tomasza Bryda 

właściciela firmy „Paczki Mikołajkowe” – koszt ok. 3.520 zł; 

 wychowanków odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Głubczycach, przekazując dzieciom prezenty na kwotę ok. 2.200 zł; 

 wychowanków odwiedzili przedstawiciele firmy „ANSWEAR”, wręczając im prezenty na 

kwotę ok. 26.400 zł. Firma zasponsorowała  również zakup łóżek wraz z materacami dla 

wychowanków w kwocie 25.570,50 zł; 

 podczas Wieczerzy Wigilijnej wychowanków odwiedziła Pani Dyrektor, Pracownicy oraz 

Rodzice z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Głubczycach. Goście przekazali 

wychowankom prezenty zasponsorowane przez rodziców dzieci uczęszczających do w/w 

Przedszkola. Koszt ok. 8.800 zł. 
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4. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce-Bogdanowice – zakończenie 

inwestycji i odbiór nastąpił w 2019 r.  

Nazwa zadania 

Wartość zadania 

Wartość 

dofinansowani

a 

Wydatki poniesione  

z budżetu Powiatu 
Nazwa programu 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce-Bogdanowice  

(km 0+000 do km 4+440)” 

5.492.387,65 zł 3.289.688,88 zł 2.202.698,77 RPO WO 

 
         Droga podczas prac remontowych 

 
          Widok drogi po ukończeniu robót 

 

  

Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O 

 

Nazwa zadania 

Wartość zadania 
Wartość 

dofinansowania 

Wydatki 

poniesione z 

budżetu Powiatu 

Nazwa programu 

Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O 

752.839,42 zł 368.117,21 zł 384.722,21 zł 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 

 
          Droga podczas prac remontowych 

 
         Widok drogi po ukończeniu robót 
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Remonty wykonane na drogach powiatowych w 2019 roku: 

 remont przepustu na drodze nr 1248O w miejscowości Posucice; 

 odtworzenie rowów przydrożnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Mokre, 

Równe, Krasne Pole, Posucice, Boboluszki, Wiechowice, Kolonia Włodzienin, Zawiszyce, 

Pomorzowice, Debrzyce, Babice, Zubrzyce, Biernatów, Klisino; 

 remont chodnika w miejscowości Lisięcice; 

 czyszczenie studzienek i przepustów; 

 remont dróg masą na zimno; 

 montaż bariery ochronnej na drodze nr 1201O w miejscowości Bogdanowice; 

 remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego; 

 remont masą bitumiczno-asfaltową na gorąco części dróg nr 1218O  

Dobieszów-Ciermięcice, 1216O Głubczyce-Opawica, 1227O Kietrz-Tłustomosty. 
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5. Kultura i ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami 

 
W ramach opieki nad zabytkami zostało między innymi utworzone Powiatowe Muzeum 

Ziemi Głubczyckiej, które od 2008 roku swoją siedzibę ma w odbudowanym Ratuszu Miejskim 

w Głubczycach. 

Powiat w 2019 r. przekazał dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności 

statutowej Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w wysokości 233.000 zł.   

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników 

Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, które napisało grant na sfinansowanie publikacji                                      

pt. „Osadnictwo polskie i życie społeczno-polityczne mieszkańców ziemi głubczyckiej w latach 

1945-1950” w ramach pierwszego zeszytu „Głubczyckich Zeszytów Muzealnych” oraz 

promocji wyżej wymienionej publikacji. Koordynatorem projektu z ramienia PMZG jest 

Dyrektor Barbara Piechaczek.  

 

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

Muzeum we współpracy z Muzeum w Prudniku i Stowarzyszeniem Farska Stodoła                                    

w Biedrzychowicach wydało pozycję zwartą pt. „Śląski tygiel kulinarny” dotyczącą tradycji 

kulinarnych śląskich i kuchni napływowej powiatów głubczyckiego i prudnickiego wraz                             

z recepturami potraw.  Koordynatorem projektu z ramienia PMZG była Dyrektor Piechaczek, 

która napisała również tekst pt. „Słów kilka o kuchni napływowej województwa opolskiego”. 
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W ramach ochrony zabytków i opieki nad nimi, co roku Rada Powiatu udziela dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. W 2019 roku po podjęciu przez Radę Powiatu trzech uchwał w tej sprawie, 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu złożyła wniosek o rezygnacji 

z ubiegania się o dotację. W związku z tym w 2019 roku udzielono dwie dotacje na łączną 

kwotę 20.000 zł, co było konsekwencją realizacji:  

 Uchwały Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marcina w Gołuszowicach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. Wysokość dotacji – 10.000 zł. Dotację przyznano na oczyszczenie sklepienia                          

i ścian, wykonanie dwuwarstwowej malatury, oczyszczenie i renowację polichromii, 

wykonanie pozłoty, usunięcie tynków żywicznych i wykonanie tynków renowacyjnych; 

 Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego                                     

w Lisięcicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. Wysokość dotacji – 10.000 zł. Dotację przyznano na 

wykonanie napraw tynków, scalenia fakturowego powierzchni, pomalowanie ścian  

i sufitów, oczyszczenie i poddanie konserwacji malowideł, prace związane z montażem 

instalacji przeciwpożarowej.   
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6. Geodezja, kartografia i kataster 

 
W ramach programów i projektów zostały zrealizowane następujące zadania: 

 
 realizacja projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” przewidzianego na lata 2016-2020. Uchwała Rady Powiatu                   

w Głubczycach nr XXVI/173/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Projekt realizowany jest 

wspólnie z wszystkimi powiatami województwa opolskiego oraz Urzędem 

Marszałkowskim.  

Całkowity koszt projektu zgodnie z umową nr RPOP.10.03.00-16-0012/17-00 z dnia 

27.03.2018 r. o dofinansowanie wynosi 7.997.976,48 zł (458 330,06 zł Powiat Głubczycki), 

w tym dofinansowanie ze środków RPO w wysokości 6.318.401,42 zł, wkład własny 

partnerów (łącznie) w wysokości 1.679.575,06 zł.  

Koszt zadania Powiatu Głubczyckiego w 2019 roku wynosił 34.815,95 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 utworzenie baz danych BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych) i GESUT 

(geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) dla obrębów: Baborów, Pomorzowice, 

Pomorzowiczki, Klisino, Tarnkowa, Sławoszów, Ściborzyce Małe, Kietlice. 

Koszt zadania Powiatu Głubczyckiego – 56.580 zł. 

 

 dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do 

zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 

gruntów rolnych. W 2019 r. złożono wniosek o zakup 2 zestawów komputerowych wraz                   

z oprogramowaniem, które będą wykorzystane do prowadzenia spraw związanych  

z ochroną gruntów rolnych. Koszt netto – 22.000,00 zł, w tym dofinansowanie 90 % 

kosztów netto. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2020.  
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 dofinansowanie ze środków Ministra Finansów dwóch zadań: 

 

Starosta Głubczycki w ramach swoich zobowiązań z tytułu Skarbu Państwa wykonał zadanie 

w zakresie: 

1)  przebudowy i remontu budynku zabytkowej kapliczki w Równem, która wpisana jest do 

rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 644/59 decyzją z dnia 

13.11.1959 r. Prace wykonano za kwotę 110.638,50 zł. 

 

 

 

                      
 

 

 

2)  w miejscowości Pomorzowice wykonano remont nawierzchni asfaltowej na drodze 

stanowiącej grunt Skarbu Państwa. Koszt brutto – 35 295,50 zł.  
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7. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 
Środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w ramach projektów 

pozakonkursowych w 2019 roku: 

 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – kwota przeznaczona na 

realizację programu – 1.052.855,50 zł. 

Formy aktywizacji zrealizowane w ramach projektu POWER: 

 staże – 483.889,80 zł; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 315.527,30 zł; 

 bony na zasiedlenie – 176.000,00 zł;  

 szkolenia – 58.923,70 zł. 

Koszty pośrednie – 18.514,70 zł. 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – kwota przeznaczona na 

realizację programu – 1.220.484,20 zł. 

Formy aktywizacji zrealizowane w ramach projektu RPO WO: 

 staże – 522.822,08 zł;  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 382.837,46 zł; 

 doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 151.194,20 zł; 

 szkolenia – 121.570,12 zł; 

 prace interwencyjne – 23.560,34 zł. 

Koszty pośrednie – 18.500,00 zł. 

Łącznie w ramach projektów pozakonkursowych pozyskano 2.273.339,70 zł. 

Środki pozyskane w ramach rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku: 

 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związany z tworzeniem zielonych miejsc 

pracy – 94.500,00 zł: 

 roboty publiczne – 94.500,00 zł. 

 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy – 138.500,00 zł: 

 roboty publiczne – 11.597,32 zł; 

 staże – 8.074,49 zł; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 98.828,19 zł; 

 doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 20.000,00 zł. 

 Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi –                           

516.500,00 zł: 

 roboty publiczne – 286.327,90 zł; 

 bony na zasiedlenie – 56.000,00 zł; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20.000,00 zł; 

 doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 154.172,10 zł. 

Łącznie w ramach rezerw pozyskano 749.500,00 zł. 
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8. Promocja powiatu 

 
Działania w zakresie promocji powiatu: 

- redagowanie Biuletynu Informacyjnego Samorządu Powiatu Głubczyckiego „Rzecz 

Powiatowa”; 

- prowadzenie fanpage’a Facebook, 

- publikowanie informacji w zakresie promocji powiatu, promocji projektów oraz wydarzeń na 

stronie internetowej Powiatu Głubczyckiego; 

- współpraca z mediami, przekazywanie informacji związanych z działalnością Powiatu 

Głubczyckiego; 

- zbieranie, opracowanie i przekazywanie dokumentów do Rankingu Powiatów. 

 

Opracowywanie materiałów promocyjnych. 

 

Wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie: 

 dofinansowania Zarządu Powiatu (Stowarzyszenia, imprezy sportowe, kulturalne), 

 zakup materiałów promocyjnych, tj.:  

 szklane wazony z ologowaniem Powiatu Głubczyckiego, 

 promocyjne torby papierowe z ologowaniem, 

 balony promocyjne z ologowaniem, 

 długopisy promocyjne z ologowaniem, 

 breloki promocyjne z ologowaniem, 

 notesy promocyjne z ologowaniem, 

 krówki promocyjne z ologowaniem. 
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9. Ochrona zdrowia 

Zadania zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach w 2019 roku 

 

L.p. Nazwa zadania Wartość 

zadania 

Źródła 

finansowania 

Wartość 

pozyskanych  

środków 

zewnętrznych 

Opis zadania 

1. Zakup sprzętu komputerowego  

i oprogramowania (wraz z usługą 

wdrożenia oraz szkoleniem 

personelu), a także modernizacja 

serwerowni w ramach realizacji 

projektu pn. „Wdrożenie e-usług  

w SP ZOZ w Głubczycach szansą 

na poprawę jakości i dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej” 

dofinansowanego ze środków 

RPO WO 2014-2020 - działanie 

10.3 

2.197.173,41 zł wkład własny  

+ 

dofinansowanie 

ze środków RPO 

WO 2014-2020 

  1.877.797,40 zł  Rozbudowanie 

infrastruktury 

informatycznej Szpitala  

w celu skrócenia kolejek              

i szybszego dostępu do 

usług zdrowotnych; 

umożliwienie współpracy 

jednostek medycznych na 

terenie województwa. 

2. Zakup sprzętu medycznego oraz 

modernizacja części budynku 

szpitala w ramach realizacji 

projektu pn. „Poprawa 

skuteczności i wydajności 

leczenia pacjentów w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ 

w Głubczycach” 

dofinansowanego ze środków 

RPO WO 2014-2020 - działanie 

10.1 

680.518,14 zł wkład własny + 

dofinansowanie 

ze środków RPO 

WO 2014-2020 

     572.829,67 zł  Modernizacja części 

budynku Szpitala 

(IV piętro, klatki 

schodowe). 

3. Zakup sprzętu medycznego  

w ramach realizacji projektu  

pn. „Poprawa wydajności  

i skuteczności usług medycznych 

w zakresie opieki nad matką  

i dzieckiem poprzez wyposażenie 

SP ZOZ w Głubczycach” - 

dofinansowanego ze środków 

RPO WO 2014-2020 - działanie 

10.01 

232.357,62 zł wkład własny + 

dofinansowanie 

ze środków RPO 

WO 2014-2020 

      187.116,94 zł  Wyposażenie 

Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego oraz Bloku 

Operacyjnego w celu 

dostosowania  

infrastruktury Szpitala do 

kompleksowej opieki nad 

matką i dzieckiem 

4. Zakup sterylizatora 210.471,70 zł wkład własny 0,00 zł Zakup sprzętu z uwagi na 

częste awarie obecnie 

użytkowanego 

sterylizatora 

5. Zakup 3 defibrylatorów 

karetkowych 

198.776,16 zł wkład własny +  

dotacja  

z budżetu 

Powiatu 

Głubczyckiego 

        90.000,00 zł  Zakup sprzętu jako 

niezbędnego wyposażenia 

ambulansów medycznych 

w systemie ratownictwa 

medycznego 

6. Zakup sprzętu medycznego na 

potrzeby oddziałów szpitalnych  

i pracowni diagnostycznych 

(aparat elektrochirurgiczny  

z koagulacją argonową do 

zabiegów endoskopowych; 

urządzenie do dezynfekcji  

56.971,58 zł  50.000,00 zł Wymiana zużytego lub 

zakup nowego 

niezbędnego sprzętu 

medycznego oraz 

wyposażenia 

niemedycznego 
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z archiwizacja - Nocospray; 

wózek do myjni na Blok 

Operacyjny) 

7. Zakup systemu kardiomonitorów 

na salę wzmożonego nadzoru 

(centrala monitorująca  

i 5 monitorów kardiologicznych) 

95.981,58 zł wkład własny + 

dofinansowanie 

z Ministerstwa 

Zdrowia  

w ramach 

programu 

POLKARD na 

lata 2017-2020 

81.331,72 zł Wymiana zużytego 

sprzętu, niezbędne 

wyposażenie sali 

wzmożonego nadzoru 

8. Przyjęcie w darowiźnie sprzętu 

medycznego na potrzeby 

Oddziału Neonatologicznego 

(kardiomonitor, ciepłe gniazdo  

z wyposażeniem, pulsoksymetry 

stacjonarno-transportowe  

z wyposażeniem, elektroniczna 

waga noworodkowa, pompy 

strzykawkowe, stacja dokująca) 

66.227,19 zł darowizna 

WOŚP 

   66.227,19 zł  Spełnienie standardów 

sanitarnych; polepszenie 

warunków pobytu  

i bezpieczeństwa 

pacjentów 

9. Zakup urządzeń informatycznych 

(8 szt urządzeń wielofunkcyjnych 

+ 14 szt drukarek) na potrzeby  

SP ZOZ w Głubczycach  

z dofinansowaniem NFZ 

24.499,14 zł wkład własny + 

dofinansowanie 

z NFZ 

19.599,31 zł Zakup sprzętu 

informatycznego  

w związku z obowiązkiem 

wystawiania od dnia 

01.01.2020 r. recept  

w postaci elektronicznej 

10. Modernizacja części Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego –  

modernizacja sali porodowej oraz 

wydzielenie pomieszczenia 

porządkowego 

31.124,39 zł wkład własny 0,00 zł Spełnienie standardów 

sanitarnych; polepszenie 

warunków pobytu 

pacjentek po porodach 

11. Zakup łóżka bariatrycznego wraz 

z materacem 

6.950,01 zł wkład własny                    0 zł  Niezbędne wyposażenie na 

salę wzmożonego nadzoru 

12. Zakup krzesełka 

kardiologicznego do transportu 

sanitarnego 

4.500,00 zł wkład własny                    0 zł  Niezbędne wyposażenie  

w samochodzie transportu 

sanitarnego 

13. Zakup kopiarki-urządzenia 

wielofunkcyjnego na potrzeby 

sekretariatu Szpitala 

12.177,00 zł wkład własny                    0 zł  Awaria dotychczas 

użytkowanego urządzenia, 

wyeksploatowany sprzęt - 

nieopłacalne naprawy 

 

14. Zakup sprzętu elektronicznego,  

w tym komputerowego wraz  

z akcesoriami (monitory, 

drukarki, UPSy, klawiatury, 

myszy, urządzenia 

wielofunkcyjne, itp.) oraz 

oprogramowanie, w tym 

antywirusowe 

4.994,77 zł wkład własny                    0 zł  Rozbudowa monitoringu 

szpitalnego; awaryjność 

starych komputerów - 

kosztowne naprawy; 

niezbędne przedłużanie 

licencji na 

oprogramowanie,  

w tym antywirusowe  
 

RAZEM 

 

3.822.722,69 zł 

 
  

2.944.902,23 zł  
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Dokumentacja fotograficzna sprzętu zakupionego w ramach projektów: 

 

 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z usługą wdrożenia oraz 

szkoleniem personelu), a także modernizacja serwerowni w ramach realizacji projektu  

pn.  „Wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej" 

 

 

 

  
 

           sprzęt komputerowy                                        oprogramowanie medyczne 

 

 

 

 

                                           
                                 oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów 
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SERWEROWNIA 

 

                       
 

                                                   system gaszenia             rozdzielnia         target antypoślizgowy 

                                                                                         elektryczna 

 

 

                                       
                                                                   

                                                                 klimatyzacja 

 

 

 

 

 zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja części budynku szpitala w ramach realizacji 

projektu pn. „Poprawa skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Głubczycach" 

 

 

                                  
     

        defibrylator            aparat do EKG      koncentratory tlenu oraz       waga krzesełkowa      

                                                                       materace przeciwodleżynowe 
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  urządzenie do pomiaru RR     fotel do kąpieli         pulsoksymetr                       termometr  

 (miernik funkcji życiowych)     pacjentów                                                          bezdotykowy 

 

                                                         
                                              ssaki elektryczne         bateria bezdotykowa 

 

 

 zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa wydajności  

i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez 

wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach” 

 

               
      inkubator            bilirubinometr              aparat                    aparat                     łóżka 

                                                                do fototerapii       do znieczulania        

 

                                       
łóżeczka noworodkowe                     łóżka porodowe                    wózek do leżącego przewozu   

  pacjentek w systemie  

           rooming in     
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 zakup 3 defibrylatorów karetkowych 

 

                                                        
                                                                  defibrylator 

 

 

 zakup systemu kardiomonitorów na salę wzmożonego nadzoru (centrala monitorująca  

i 5 monitorów kardiologicznych) 

 

                                                   
                         kardiomonitor pacjenta                           monitor centralny 

 

 

 

 zakup urządzeń informatycznych (8 szt urządzeń wielofunkcyjnych + 14 szt drukarek) 

na potrzeby SP ZOZ w Głubczycach 

 

 

                                              
                                             drukarka                     urządzenie wielofunkcyjne 
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10.  Nieodpłatna pomoc prawna  
 

Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej – Nieodpłatna Pomoc Prawna 

wyniosła w 2019 roku 128.040 zł.   

W ramach powyższej kwoty zapewniono mieszkańcom powiatu dostęp do nieodpłatnej 

pomocy prawnej w dwóch punktach: 

1)  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, 

2)  Urzędzie Miejskim w Kietrzu. 

 

Obsługa punktu w Głubczycach została powierzona radcom prawnym wskazanym przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. 

 

Obsługę punktu w Kietrzu zapewniała również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu 

w związku z niewyłonieniem organizacji pozarządowej. Radcowie  udzielali porad z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej.   

 

Ilość  udzielanych  porad  w  ramach  Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej w  Powiecie  Głubczyckim 

w 2019 roku wyniosła 597 w tym: 

1)  Punkt  Głubczyce – 430, 

2)  Punkt  Kietrz – 167. 
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11.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
Wydatkowanie środków budżetowych w 2019 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska: 

 
 dofinansowanie do kosztów zainstalowania nowych źródeł ogrzewania, tj.: 2 dotacje na  

pompy ciepła oraz 99 dotacji do wymiany źródeł ciepła (łączna kwota – 207.400,00 zł); 

 
 

                    
 przeprowadzenie wiosennej oraz ostatecznej (jesiennej) kontroli zadania realizowanego  

w 2018 r. pn. „Wykonanie nasadzeń materiału roślinnego wraz z pielęgnacją w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 1285 relacji Głubczyce-Gadzowice na odcinku 810 m 

 na terenie Gminy Głubczyce”:  

 oględziny letnie z uwagi na objawy usychania sadzonek, pismo kierowane do 

Wykonawcy zadania, 

 sporządzenie protokołów kontrolnych (kwiecień, listopad); 

 

                                   
 

 dofinansowanie i współorganizacja wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną                                          

w Głubczycach konkursu pn. „Czyste powietrze wokół nas” na kwotę 500,00 zł. 

 

 

                  
 


