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I. Wprowadzenie 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583), 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 2021 r. został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  

w ustawie. 
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II. Podstawowe dane dotyczące powiatu 

1. Ogólna charakterystyka powiatu – powierzchnia, liczba mieszkańców, 

siedziba władz, dane finansowe w układzie porównawczym, wykonanie 

planu zadań inwestycyjnych 

 

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. 

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
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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. 

Powyższe mapki przedstawiają jego lokalizację. 

Powiat głubczycki zajmuje powierzchnię 673 km2. 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: kukurydza, pszenica, rzepak i buraki. Prowadzone są także hodowle 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_prudnicki
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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 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; 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 2021 r. wynosiła ogółem 44.642 osób 

w tym: mężczyźni – 21.823 oraz kobiety – 22.819.   

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 
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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 

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 przedstawiono podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 

2020 i 2021 roku.  
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DYNAMIKA  DOCHODÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 

 

Lp. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Dochody wykonane  

w 2020 roku 

Dochody wykonane  

w 2021 roku  

Dynamika  

w  % 

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

 Wydatki ogółem: 81.163.059,- 89.956.216,- 110,8 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 45.577,- 48.006,- 105,3 

2. 020 Leśnictwo 46.590,- 49.399,- 106,0 

3. 600 Transport i łączność 52.650,- 2.288.860,- 4.347,3 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa  284.975,- 319.611,- 112,2 

5. 710 Działalność usługowa  893.009,- 1.086.989,- 121,7 

6. 750 Administracja publiczna 100.838,- 649.234,- 643,8 

7. 752 Obrona narodowa 87.820,- 3.990,- 4,5 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 

5.298.061,- 5.313.742,- 100,3 

9. 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000,- 114.937,- 87,1 

10. 756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

10.136.162,- 11.240.922,- 110,9 

11. 758 Różne rozliczenia  22.648.975,- 23.628.312,- 104,3 
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Lp. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Dochody wykonane  

w 2020 roku 

Dochody wykonane  

w 2021 roku  

Dynamika  

w  % 

12. 801 Oświata i wychowanie 163.663,- 160.636,- 98,2 

13. 851 Ochrona zdrowia 1.224.716,- 1.465.784,- 119,7 

14. 852 Pomoc społeczna 34.764.590,- 39.655.567,- 114,1 

15. 853 Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

2.198.208,- 546.521,- 24,9 

16. 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

160.950,- 763.919,- 474,6 

17. 855 Rodzina 2.563.136,- 2.193.396,- 85,6 

18. 900 Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska  

211.417,- 426.391,- 201,7 

19. 926 Kultura fizyczna  149.722,- - - 

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 

oraz 2021 r. 
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DYNAMIKA WYDATKÓW W  STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 

 

Lp. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Wydatki wykonane  

w 2020 roku 

Wydatki wykonane  

w 2021 roku  

Dynamika  

w  % 

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

 Wydatki ogółem: 76.633.820,- 89.678.725,- 117,0 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 52.697,- 54.321,- 103,1 

2. 020 Leśnictwo 46.590,- 49.399,- 106,0 

3. 600 Transport i łączność 1.498.152,- 8.609.029,- 574,6 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa  128.578,- 127.694,- 99,3 

5. 710 Działalność usługowa 745.763,- 904.514,- 121,3 

6. 750 Administracja publiczna 6.112.189,- 6.533.913,- 106,9 

7. 752 Obrona narodowa 87.820,- 4.110,- 4,7 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 

5.339.621,- 5.320.710,- 99,6 

9. 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000,- 128.705,- 97,5 

10. 757 Obsługa długu publicznego 395.001,- 228.833,- 57,9 

11. 758 Różne rozliczenia  5.103,- 4.674,- 91,6 

12. 801 Oświata i wychowanie 11.459.450,- 12.424.411,- 108,4 

13. 851 Ochrona zdrowia 3.451.243,- 2.143.738,- 62,1 

14. 852 Pomoc społeczna 35.310.512,- 40.251.536,- 110,6 
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Lp. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Wydatki wykonane  

w 2020 roku 

Wydatki wykonane  

w 2021 roku  

Dynamika  

w  % 

15. 853 Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

3.687.479,- 2.143.702,- 58,1 

16. 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

2.373.893,- 4.974.448,- 209,5 

17. 855 Rodzina 5.169.440,- 5.136.262,- 99,4 

18. 900 Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska  

180.195,- 292.822,- 162,5 

19. 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

300.000,- 343.000,- 114,3 

20. 926 Kultura fizyczna  158.094,- 2.904,- 1,8 

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 

oraz 2021 r. 
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WYKONANIE  PLANU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  ZA  2021  ROK 

 

Lp. 

 

Dział klasyfikacji 

budżetowej 

 

Jednostka organizacyjna 

realizująca zadanie 

 

 

Zakres rzeczowy działania 

 

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.  

- źródła finansowania 

 

Wykorzystanie 

środków 

finansowych na 

dzień 31.12.2021 r. 

 

  % 

Środki własne 

powiatu  

Inne źródła Razem 

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

  1. 600 

Transport  

i łączność 

 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

 

Budowa przejścia dla pieszych 

oraz 15 metrów chodnika  

w ciągu drogi powiatowej 1292 O 

w Kietrzu na wysokości 

cmentarza  

500,- - 500,- 217,- 43,4 

Rozbudowa przejścia dla pieszych 

na drodze nr 1285 O  

w Głubczycach w pobliżu 

placówek handlowych  

500,- - 500,- 218,- 43,6 

Rozbudowa przejścia dla pieszych 

na drodze nr 1216 O  

w Głubczycach w pobliżu szkoły 

podstawowej oraz dworca 

autobusowego 

500,- - 500,- 218,- 43,6 
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Rozbudowa przejścia dla pieszych 

na drodze nr 1220 O w Branicach  

na wysokości Ośrodka Terapii 

Uzależnień  

500,- - 500,- 218,- 43,6 

Przebudowa drogi  

w m. Wiechowice  

50.000,- - 50.000,- - - 

Przebudowa drogi  

w m. Nowa Wieś 

50.000,- - 50.000,- - - 

Przebudowa odcinków drogi  

Nr 1218 O relacji  

Braciszów-Ciermięcice  

50.000,- - 50.000,- - - 

Przebudowa drogi nr 1222 O 

relacji  

Gniewkowice-Dzierżysław  

w m. Lubotyń  

50.000,- - 50.000,- - - 

Przebudowa drogi Nr 1244 O 

relacji  

Gołuszowice-Zawiszyce 

50.000,- - 50.000,- - - 

Zabudowa otwarta rowu 

melioracyjnego w ciągu drogi  

nr 1246 O wraz z częściowym 

remontem nawierzchni  

w m. Biernatów  

292.000,- - 292.000,- 291.739,- 99,9 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

13 

 

Przebudowa drogi nr 1220 O na 

odcinku Lewice -Michałkowice 

oraz drogi  

nr 1241 O w m. Lewice 

1.490.562,- 1.338.375,- 2.828.937,- 2.797.909,- 98,9 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1213 O relacji  

Klisino-Pomorzowiczki  

1.070.874,- 941.470,- 2.012.344,- 1.929.976,- 95,9 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1259 O relacji  

Baborów-Radoszowy 

411.326,- 638.674,- 1.050.000,- 1.047.506,- 99,8 

Przebudowa odcinków drogi  

nr 1216 O relacji  

Głubczyce-Opawica  

w m. Gołuszowice – etap II 

682.432,- 1.522.568,- 2.205.000,- 362,- - 

Przebudowa drogi nr 1276 O 

relacji Czerwonków-Kietrz  

na odcinku  

Czerwonków-Księże Pole  

250.000,- 1.500.000,- 1.750.000,- 24.463,- 1,4 

Przebudowa  drogi Nr 1216 O 

relacji Głubczyce-Opawica  

w m. Gołuszowice – etap III 

50.000,- - 50.000,- 43.050,- 86,1 

Realizacja zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji 

19.987,- - 19.987,- 19.986,- 100,0 
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przedprojektowej (planistyczno-

prognostycznej) dla inwestycji 

„Rewitalizacja linii kolejowych  

Nr 177, 294 Racibórz-Racławice 

Śląskie” – dotacja celowa   

Razem dział 600: 

 

4.519.181,- 5.941.087,- 10.460.268,- 6.155.862,- 58,8 

2. 710 

Działalność 

usługowa 

 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

 

Realizacja projektu  

pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych  

i kartograficznych  

woj. opolskiego” - dotacja dla 

Powiatu Opolskiego   

11.970,- 67.831,- 79.801,- 78.831,- 98,8 

Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego  

w Głubczycach  

Zakup sprzętu informatycznego - 22.000,- 22.000,- 22.000,- 100,0 

Razem dział 710: 11.970,- 89.831,- 101.801,- 100.831,- 99,0 

3.  750 

Administracja 

publiczna 

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Poleasingowy wykup samochodu 

Dacia Dokker  

5.000,- - 5.000,- 4.750,- 95,0 

Razem dział 750: 5.000,- - 5.000,- 4.750,- 95,0 

4. 801 

Oświata  

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Alei Śląskiej w Głubczycach – 

40.000,- - 40.000,- 22.140,- 55,4 
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i wychowanie wykonanie dokumentacji 

technicznej   

Razem dział 801: 40.000,- - 40.000,- 22.140,- 55,4 

5. 852 

Pomoc społeczna 

Dom Pomocy Społecznej 

w Klisinie 

Termomodernizacja budynku, 

wymiana oświetlenia i montaż 

pomp ciepła w DPS w Klisinie  

w filii w Branicach  

 

 

34.891,- 2.266.409,- 2.301.300,- 2.297.316,- 99,8 

Rozbudowa budynku w DPS  

w Klisinie w filii  

w Boboluszkach  

z przeznaczeniem na pralnię  

i suszarnię 

8.500,- - 8.500,- 8.500,- 100,0 

Zakup samochodu  58.000,- - 58.000,- 57.805,- 99,7 

Remont budynku DPS  

w Klisinie filia w Radyni  

z dostosowaniem do potrzeb 

osób niepełnosprawnych  

25.000,- 360.000,- 385.000,- 381.628,- 99,1 

                    Razem dział 852: 126.391,- 2.626.409,- 2.752.800,- 2.745.249,- 99,7 

6. 854 Starostwo Powiatowe  Termomodernizacja budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

1.708.941,- 562.568,- 2.271.509,- 2.271.207,- 100,0 
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Edukacyjna opieka 

wychowawcza  

 

w Głubczycach Wychowawczego  

w Głubczycach   

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy  

w Głubczycach   

Montaż instalacji sygnalizacyjnej 

przeciwpożarowej   

118.000,- - 118.000,- 118.000,- 100,0 

                                 Razem dział 854: 1.826.941,- 562.568,- 2.389.509,- 2.389.207,- 100,0 

7. 900 

Gospodarka 

komunalna  

i ochrona 

środowiska  

Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach 

Dofinansowanie kosztów 

inwestycji polegających na 

wymianie dotychczasowych 

źródeł ciepła na ekologiczne oraz 

dofinansowanie do montażu 

pomp ciepła  –dotacje celowe  

170.000,- - 170.000,- 148.600,- 87,4 

Termomodernizacja budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego  

w Głubczycach   

143.222,- - 143.222,- 143.222,- 100,0 

Razem dział 900: 313.222,- - 313.222,- 291.822,- 93,2 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

17 

 

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 mieszczą 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; 
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 ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia 

lobbingu na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  

 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

19 

 

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 trzej członkowie.  

W roku 2021 trwała VI kadencja, która rozpoczęła się w 2018 roku, a zakończy w 2023 roku. 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte w 2021 

roku 

W 2021 roku Rada Powiatu obradowała na 11 sesjach, podczas których podjęła 69 uchwał. 

Poniżej przedstawione zostały wszystkie uchwały wraz z informacją o ich wykonaniu: 

Uchwała Nr XXV/176/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 3.013.381 zł, 

zwiększeniem rozchodów o kwotę 500.000 zł, zmniejszeniem dochodów majątkowych  

o kwotę 2.500.000 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 584.320 zł, 

zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 1.597.701 zł. 

Uchwała Nr XXV/177/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zmniejszeniu ulegają 

dochody do kwoty 86.598.655 zł oraz zwiększeniu wydatki do wys. 93.236.510 zł. Natomiast 

w zakresie przychodów dokonano zwiększenia planu do wys. 8.255.055 zł oraz rozchodów do 

kwoty 1.617.200 zł. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto  

w załączniku Nr 2 zwiększono łączne nakłady finansowe do wys. 2.457.710 zł dot. zadania  

w zakresie termomodernizacji budynku SOSzW przy równoczesnym zwiększeniu limitu 

wydatków do kwoty 2.449.100 zł oraz zwiększono limit wydatków do kwoty 79.801 zł  

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

województwa opolskiego”. 

Uchwała Nr XXV/178/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki 

długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. 

W celu zachowania ciągłość działalności Spółki i utrzymania płynności finansowej Rada 

Powiatu podjęła decyzję, aby wesprzeć Spółkę finansowo w formie zwrotnej pożyczki 

długoterminowej z terminem zwrotu w 2031 roku. Planowane udzielenie pożyczki Spółce  
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w kwocie 500.000 zł w roku 2000 nie zrealizowano, wobec tego podjęta Uchwała  

Nr XIX/147/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach Sp. z o.o. straciła swoją ważność. 

Uchwała Nr XXV/179/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Kredyt długoterminowy do wysokości kwoty 4.000.000 zł, z terminem spłaty w latach  

2022-2032, zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków majątkowych w zakresie 

przebudowy dróg i termomodernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. 

Uchwały Nr XXV/180-183/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych na 2021 rok 

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

plany pracy, które przyjęto na sesji Rady Powiatu. 

Uchwała Nr XXV/184/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu w Głubczycach na 2021 rok 

W związku z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady Powiatu 

opracował roczny plan pracy, który został przyjęty na sesji Rady Powiatu. 

Uchwała Nr XXV/185/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia w roku 2021 

Gminie Głubczyce 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. Powiat nie prowadzi takiej placówki, gdyż koszty jej 

utworzenia przez Powiat byłyby bardzo wysokie. W związku z czym celowe było zawarcie 

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

prowadzenie biblioteki powiatowej. 
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Uchwała Nr XXVI/186/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 105.140 zł, 

zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 119.797 zł, zwiększeniem dochodów bieżących  

o kwotę  471.776 zł, zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 179.809 zł, zwiększeniem 

wydatków bieżących o kwotę 596.916 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 

40.012 zł. 

Uchwała Nr XXVI/187/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 86.972.657 zł oraz zwiększeniu wydatki do wys. 93.715.652 zł, natomiast 

w zakresie przychodów dokonano zwiększenia planu do wys. 8.360.195 zł. Powyższe zmiany 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto w załączniku Nr 2 wprowadzono nowe 

zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Alei Śląskiej w Głubczycach”, które 

będzie realizowane w latach 2021-2023 w ramach programu unijnego RPOWO. Limit 

wydatków w 2021 r. ustalono w wys. 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

dokumentacji projektu i studium wykonalności zadania. 

Uchwała Nr XXVI/188/2021 z dnia 30 marca 2021 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 PRFON-u środki finansowe 

na 2021 rok. W związku z tym dokonano podziału kwoty 1.189.651 zł na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji społecznej oraz koszty - wydatki związane z obsługą 

zadań. 

Uchwała Nr XXVI/189/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XX/149/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie 

utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie” 
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W dniu 13 sierpnia 2020 roku Rady Powiatu w Głubczycach podjęła uchwałę  

Nr XX/149/2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze 

Głubczycko-Prudnickie”. W związku z proponowaną przez samorządy terytorialne zmianą 

nazwy związku na Powiatowo-Gminny Związek Transportu „Pogranicze”, należy dokonać 

zmiany przedmiotowej uchwały. Ponadto, mając na uwadze pozostawienie w ramach 

kompetencji samorządów określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz 

warunków i zasad korzystania, które następują w drodze uchwały podjętej przez właściwy 

organ danej jednostki samorządu terytorialnego, wyłącza się z przekazanego zadania 

powyższą prerogatywę. 

Uchwała Nr XXVI/190/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Wsparcie służb 

zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu 

specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń  

w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Przedmiotem uchwały jest możliwość przystąpienia przez Powiat Głubczycki do realizacji  

w partnerstwie z Województwem Opolskim - występującym w roli Lidera partnerstwa oraz 

jedenastoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa 

opolskiego projektu pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie 

opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do 

przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu będzie zakup samochodu ciężarowego oraz wyposażenia na potrzeby 

służb zarządzania kryzysowego w tym także na potrzeby walki z COVID-19. Powiat Głubczycki 

realizując projekt będzie miał możliwość pozyskania na ten cel dotacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości około 250 tys. zł, tj. 85 % 

wartości zadania przy zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości około 45 tys. zł, co 

stanowić będzie 15% wartości zadania. 
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Uchwała Nr XXVI/191/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu 

dotyczącego organizacji XX Festiwalu Kultury Powiatowej 

Festiwal Kultury Powiatowej jest organizowany od wielu lat. Od kilku lat obowiązuje 

zmieniona koncepcja finansowania festiwalu – Powiat przekazuje organizatorowi dotację 

celową w wysokości 20.000 zł. W roku 2021 organizatorem XX Festiwalu była Gmina 

Głubczyce. 

Uchwała Nr XXVII/192/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 31.222 zł, 

zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 270.017 zł, zwiększeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 50.239 zł, zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, 

zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 186.017 zł oraz zwiększeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 185.461 zł. 

Uchwała Nr XXVII/193/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 87.293.139 zł oraz wydatki do wys. 94.067.356 zł. Równocześnie 

dokonano zwiększenia planu przychodów do wysokości 8.391.417 zł. Powyższe zmiany 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto w załączniku Nr 2 wprowadzono nowe 

zadanie pn. „Poleasingowy wykup samochodu osobowego Dacia Dokker” o wartości 5.000 zł 

oraz zwiększono: 

 nakłady finansowe na realizację projektu  pn. „Ochrona różnorodności biologicznej 

pomnika  przyrody - Aleja Lipowa w Głubczycach” o kwotę 78.000 zł do wysokości 

537.530 zł oraz limit wydatków do wysokości 498.000 zł; 

 nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach” o kwotę 180.461 zł do 

wysokości 2.638.171 zł oraz limit wydatków do wysokości 2.629.561 zł. 
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Uchwała Nr XXVII/194/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach 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 XXVII/195/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu 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 XXVII/196/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na realizację 

zadania bieżącego – organizacja Dożynek Gminno-Powiatowo-Wojewódzkich 2021 

Przedmiotem uchwały było udzielenie Gminie Branice dotacji celowej w wysokości 60.000 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego dotyczącego organizacji Dożynek Gminno-

Powiatowo-Wojewódzkich w 2021 roku. 

Uchwała Nr XXVII/197/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Gminie Kietrz 

Pomoc rzeczowa polega na przekazaniu darowizny w formie rzeczowej dla OSP w Nowej 

Cerekwi. Przedmiotem darowizny jest auto Volkswagen Transporter  1,9 TDI użytkowany 

przez naszą brygadę drogową. Zarząd OSP w Nowej Cerekwi jest zainteresowany przejęciem 

tego auta i wykorzystaniem go na potrzeby OSP. Zgodnie z przepisami prawa, samorząd 

terytorialny może przekazać pomoc rzeczową jedynie drugiemu samorządowi 

terytorialnemu, w związku   z czym przekazanie przedmiotowego auta może odbyć się 

jedynie za pośrednictwem Gminy Kietrz. Zarząd Powiatu w Głubczycach wystąpił  

z zapytaniem do Gminy Kietrz czy jest zainteresowana przyjęciem pomocy rzeczowej ze 

wskazaniem na przekazanie jej OSP Nowa Cerekwia. Gmina Kietrz wyraziła chęć przyjęcia 

samochodu.   
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Uchwała Nr XXVII/198/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Opolskiego związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

Uchwała dotyczy przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości 

Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

określonych w załączniku do uchwały. Przyjęcie zadań następuje na warunkach określonych 

porozumieniem zawieranym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu  

w Głubczycach. Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Kwalifikacja wojskowa  

w powiecie głubczyckim została przeprowadzana w terminie 04-29 października 2021 roku. 

Uchwała Nr XXVII/199/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

W związku z tym, iż Zarząd Powiatu w Głubczycach nie może zawrzeć umowy na czas dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony bez zgody Rady Powiatu, zaistniała konieczność podjęcia 

stosownej uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu 

umowy na dłuższy okres. Potrzeba ta wynika z faktu, iż w dniu 12 maja 2021 r. powiat 

ponownie przejął budynek przy ul. Sobieskiego 5 w Głubczycach, w którym znajduje się 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)  

i niezbędne stało się podpisanie umowy z ww. Stowarzyszeniem.   

Uchwała Nr XXVII/200/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 

Na podstawie art. 84 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami Zarząd Powiatu może udzielić, za zgodą Rady Powiatu, bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonej zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 (jeżeli 

nieruchomość jest oddana m.in. na cele działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, 

leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub 

turystycznej), jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. na siedziby organów administracji 

publicznej. Z uwagi na to, iż Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka 

w Krasnym Polu oraz Dom Pomocy Społecznej w Klisinie realizują zadania m.in. opiekuńcze, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvguydcltqmfyc4nbwgazdkmjxgq
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Rada Powiatu udzieliła tym jednostkom 20% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

sprawowanego przez nich trwałego zarządu. 

Uchwała Nr XXVIII/201/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach 

Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach większością 

głosów przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Dwóch 

radnych było nieobecnych na sesji. 

Uchwała Nr XXVIII/202/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

głubczyckiego za 2020 rok 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu większością głosów przy 

12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” (dwóch radnych było 

nieobecnych na sesji), po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu oraz wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję Rewizyjną. 

Uchwała Nr XXVIII/203/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok 

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu 

powiatu za 2020 rok większością głosów przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach 

„wstrzymujących się”. Dwóch radnych było nieobecnych na sesji. 

 Uchwała Nr XXVIII/204/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach za 2020 rok 

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

podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający - Radę Powiatu. Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przekazał do Starostwa sprawozdanie finansowe za 

2020 rok wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami oraz opinią i sprawozdaniem 

niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania.  Z powyższego 

wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej  
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i finansowej SP ZOZ-u na dzień 31.12.2020 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów 

pieniężnych za rok obrotowy 2020. Ponadto jest zgodne co do formy i treści  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Aktywa 

wynoszą 34.150.000 zł, a więc majątek wzrósł o 5.000.000 zł w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Strata za 2020 rok plus amortyzacja dają wynik dodatni, co oznacza, że Powiat 

nie będzie musiał dopłacać do działalności SP ZOZ-u. Na dodatni wynik finansowy wpływ 

miały mechanizmy finansowania Covidu. 

Uchwała Nr XXVIII/205/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2020 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 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,    

 bilans Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, 

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

Do głównych pozycji zawartych w skonsolidowanym bilansie należy zaliczyć: 

 stan aktywów trwałych – 106.376.148,62 zł, 

 stan aktywów obrotowych – 21.683.120,72 zł, 

 wysokość rozliczeń międzyokresowych – 665.946,09 zł, 

 sumę aktywów – 128.725.215,43 zł, 

 stan funduszu – 61.666.671,33 zł, 

 wynik finansowy (dodatni) – 3.329.187,43 zł, 
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 zobowiązania długoterminowe – 24.044.478,48 zł, 

 zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 25.181.454,74 zł, 

 rozliczenia międzyokresowe – 17.832.610,88 zł, 

 sumę pasywów – 128.725.215,43 zł. 

Uchwała Nr XXVIII/206/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 42.074 zł, 

zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 382.140 zł, zmniejszeniem wydatków 

bieżących o kwotę 31.118 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 40.074 zł, 

zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.323.000 zł oraz zwiększeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 1.738.258 zł. 

Uchwała Nr XXVIII/207/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 87.747.191 zł oraz wydatki do wysokości 94.521.408 zł, które 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto w załączniku Nr 2 wykreślono zadanie  

pn. „Przebudowa i zmiana użytkowania obiektu Starostwa Powiatowego w Głubczycach”  

w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w wyniku odmowy dofinansowania  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nakłady finansowe na realizację projektu 

wynosiły 390.000 zł, limit wydatków w roku 2021 – 250.000 zł, natomiast limit wydatków  

w roku 2022 – 44.000 zł. Następną zmianę dokonano w zakresie zadania  

pn „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Głubczycach” polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitu 

wydatków w roku 2021 o kwotę 215.000 zł w wyniku rozliczenia i zakończenia realizacji 

zadania oraz zwiększono łączne nakłady finansowe dot. zadania pn.: „Za Życiem” o kwotę 

2.600 zł do wysokości 187.160 zł. 
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Uchwała Nr XXIX/208/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę  

22.140 zł, zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 54.640 zł, zmniejszeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 260.258 zł oraz zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę  

292.758 zł. 

Uchwała Nr XXIX/209/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają  

dochody do kwoty 87.769.493 zł oraz wydatki do wysokości 94.543.710 zł, które 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto w załączniku Nr 2 dokonano zmiany  

w zakresie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej pomnika przyrody - Aleja 

Lipowa w Głubczycach poprzez ochronę gatunku - pachnica dębowa” polegającej na 

zwiększeniu łącznych nakładów finansowych do wysokości 567.530 zł  i limitu wydatków  

w roku 2021 do kwoty 528.000 zł. 

Uchwała Nr XXIX/210/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz za 2022 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 ww. czynności  

przeprowadził SP ZOZ w Głubczycach. Ofertę złożyła jedna firma - „BAD-BIL” Biuro Ekspertyz 

i Badania Bilansów  Sp. z o.o z Opola  proponując cenę 17.220 zł brutto, tj. 8.610 zł brutto za 

każdy rok. 

Uchwała Nr XXIX/211/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na 

bezprzetargowe zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą – Diaverum Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach zwrócił się 

do Zarządu Powiatu w Głubczycach z wnioskiem o przedłużenie dotychczasowej umowy (lub 

zawarcie nowej) na kolejne 10 lat bez przeprowadzania przetargu, z uwzględnieniem nowych 

warunków finansowych, korzystniejszych dla SP ZOZ w porównaniu z tymi, które były 

przewidziane w umowie najmu nr 31/VI/2006. Dyrektor argumentując swój wniosek 

podkreślił, że: 

 § 13 ust. 4 lit. a) umowy najmu nr 31/VI/2006 obliguje SP ZOZ do rozliczenia 

poniesionych nakładów na przedmiot najmu w sytuacji zakończenia bytu prawnego tej 

umowy - jest to zapewne kwota przekraczająca jeden milion złotych; 

 Diaverum (najemca) skutecznie zabezpiecza potrzeby zdrowotne mieszkańców 

Powiatu Głubczyckiego w zakresie dializy pozaustrojowej (hemodializoterapii); 

 ewentualna zmiana sposobu użytkowania przedmiotu najmu wiązać się będzie  

z koniecznością poniesienia sporych wydatków na adaptację pomieszczeń pod 

potrzeby SP ZOZ, które to wydatki nie zostały przewidziane w planie finansowym przez 

SP ZOZ; 

 ewentualne przejęcie kontraktu w zakresie dializy pozaustrojowej wiązać się będzie 

niewątpliwie z koniecznością zaangażowania dużych środków finansowych m.in. na 

zakup aparatury i sprzętu medycznego, zatrudnienie kadry medycznej, w tym lekarzy 

specjalistów nefrologów; 

 nie ma żadnej gwarancji, czy po wygaśnięciu umowy najmu, OOW NFZ zdecyduje się 

ogłosić konkurs na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczeń dializy pozaustrojowej 

- prawdopodobnym może być uznanie, że potrzeby mieszkańców naszego Powiatu 

zabezpieczać będzie inna stacja dializ - spoza Powiatu Głubczyckiego. 

Rada Powiatu większością głosów przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” (siedmiu radnych było nieobecnych podczas głosowania) wyraziła 

zgodę na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 591,6 
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m2, znajdujących się w budynku parterowym, w którym funkcjonuje prowadzona przez 

dotychczasowego najemcę, tj. Diaverum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stacja dializ. 

Uchwała Nr XXIX/212/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Gminie Głubczyce 

Pomoc rzeczowa polega na przekazaniu darowizny w formie rzeczowej dla OSP  

w Lisięcicach.  Przedmiotem darowizny jest auto Volkswagen Transporter. Zarząd OSP  

w Lisięcicach jest zainteresowany przejęciem tego auta i wykorzystaniem go na potrzeby 

OSP.Zgodnie z przepisami prawa samorząd terytorialny może przekazać pomoc rzeczową 

jedynie drugiemu samorządowi terytorialnemu, w związku z czym przekazanie 

przedmiotowego auta może odbyć się jedynie za pośrednictwem Gminy Głubczyce. Zarząd 

Powiatu wystąpił z zapytaniem do Gminy Głubczyce czy jest zainteresowana przyjęciem 

pomocy rzeczowej ze wskazaniem na przekazanie jej OSP Lisięcice. Gmina Głubczyce 

wyraziła chęć przyjęcia samochodu.   

Uchwała Nr XXIX/213/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku 

Powiatowo-Gminnego o nazwie: POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU 

„POGRANICZE” 

Zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu 

wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z gminami, 

tworząc związek powiatowo-gminny. Utworzenie takiego związku wymaga podjęcia 

stosownych uchwał przez rady gmin i powiatu. W pierwszej kolejności powzięta została 

uchwała o utworzeniu związku powiatowo-gminnego o nazwie: Powiatowo-Gminny Związek 

Transportu „Pogranicze”. Następnie treść proponowanego statutu została przekazana 

Wojewodzie Opolskiemu w celu jego uzgodnienia pod kątem zgodności z przepisami prawa. 

Wojewoda Opolski na mocy art. 67 ust. 1a i 1b ustawy o samorządzie powiatowym zajął 

stanowisko w przedmiocie uzgodnienia treści statutu, wyrażając pozytywną opinię.  

W związku z powyższym na podstawie art. 67 ust. 1 ww. ustawy konieczne było przyjęcie 

statutu związku powiatowo-gminnego bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
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rady. Wynik głosowania: za - 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 (siedmiu radnych było 

nieobecnych podczas głosowania). 

Uchwała Nr XXX/214/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem przychodów o kwotę 105.140 zł, 

zwiększeniem przychodów o kwotę 105.140 zł, zmniejszeniem dochodów bieżących  

o kwotę 75.000 zł, zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 1.436.864 zł, zwiększeniem 

dochodów majątkowych o kwotę 1.114.918 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 

1.957.782 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 519.000 zł. 

Uchwała Nr XXX/215/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 90.249.275 zł oraz wydatki do wysokości 97.023.492 zł, które 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. W załączniku Nr 2 dokonano również zmiany  

w zakresie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej pomnika przyrody – Aleja 

Lipowa w Głubczycach poprzez ochronę gatunku - pachnica dębowa” polegającej na 

wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2022 roku, zwiększeniu łącznych nakładów 

finansowych do wysokości 597.530 zł i utworzeniu limitu wydatków w roku 2022 w wys. 

30.000 zł. Ponadto uległy zmniejszeniu łączne nakłady finansowe o kwotę 8.500 zł dot. 

zadania polegającego na termomodernizacji budynku, wymianie oświetlenia i montażu 

pomp ciepła w DPS w filii w Branicach do wysokości 2.855.530 zł oraz zmniejszono  

o powyższą kwotę limit wydatków w 2021 roku do wysokości 2.374.300 zł. 

Uchwała Nr XXX/216/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach 

zaproponowali, po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wynikających ze złożonych 

wniosków, następujący podział środków PFRON w kwocie 56.000 zł pochodzących z zadań: 

 30.000 zł z zakresu rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

 26.000 zł z zakresu rehabilitacji zawodowej 

przenieść na następujące zadania: 

 36.000 zł z zakresu rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowania zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, które 

służą do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, dlatego na to 

zadanie jest największe zapotrzebowanie u osób niepełnosprawnych (należą do nich 

m.in. pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, ortezy, protezy, itp.);       

 20.000 zł przenieść na  zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej, jakim jest 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych. 

Uchwała Nr XXX/217/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia części drogi 

na terenie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi powiatowej 

Do Zarządu Powiatu w Głubczycach wpłynął wniosek Wójta Gminy Branice w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1284 O relacji Branice-Wysoka. Droga nr 1284 O 

relacji Branice-Wysoka nie spełnia przesłanek stawianych dla kategorii dróg powiatowych. 

Jest to droga o znaczeniu lokalnym, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom i powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Zachowany jest 

warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowiący, że pozbawienie drogi 

dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest 

możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Projekt 

pozbawienia ww. drogi kategorii dróg powiatowych został uzgodniony z Zarządem 
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Województwa Opolskiego oraz zaopiniowany przez zarządy sąsiednich powiatów i Wójta 

Gminy Branice. 

Uchwała Nr XXX/218/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi na 

terenie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi powiatowej 

Do Zarządu Powiatu w Głubczycach wpłynął wniosek Burmistrza Baborowa w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1277 O relacji Baborów-Dzielów i zaliczenia jej do 

kategorii dróg gminnych. Przedmiotowa droga nie spełnia przesłanek stawianych dla 

kategorii dróg powiatowych. Jest to droga o znaczeniu lokalnym, stanowiąca uzupełniającą 

sieć dróg służących miejscowym potrzebom i powinna być zaliczona do kategorii dróg 

gminnych. Zachowany jest warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowiący, 

że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi  

z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. Projekt pozbawienia ww. drogi kategorii dróg powiatowych został uzgodniony  

z Zarządem Województwa Opolskiego oraz zaopiniowany przez zarządy sąsiednich powiatów 

i Burmistrza Gminy Baborów. 

Uchwała Nr XXX/219/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia części drogi 

na terenie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi powiatowej 

Do Zarządu Powiatu w Głubczycach wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Baborów w sprawie 

pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 1240 O relacji Wojnowice-Sułków na 

odcinku Boguchwałów-Sułków i zaliczenia tej części drogi do kategorii dróg gminnych. 

Odcinek drogi 1240 O Boguchwałów-Sułków nie spełnia przesłanek stawianych dla kategorii 

dróg powiatowych. Jest to droga o znaczeniu lokalnym, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg 

służących miejscowym potrzebom i powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych. 

Zachowany jest warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowiący, że 

pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi  

z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 

kategorii. Projekt pozbawienia ww. drogi kategorii dróg powiatowych został uzgodniony  

z Zarządem Województwa Opolskiego oraz zaopiniowany przez zarządy sąsiednich powiatów 

i Burmistrza Gminy Baborów. 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

36 

 

Uchwała Nr XXX/220/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia części drogi 

na terenie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi powiatowej 

Do Zarządu Powiatu w Głubczycach wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Baborów w sprawie 

pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 1262 O relacji (Racibórz) gr. woj. śl. - 

Baborów – Bernacice w Baborowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Opawską i ulicą 

Kozielską do skrzyżowania z ulicą Moniuszki i zaliczenia tej części drogi do kategorii dróg 

gminnych. Odcinek drogi 1262 O od skrzyżowania z ulicą Opawską i ulicą Kozielską do 

skrzyżowania z ulicą Moniuszki w miejscowości Baborów objęty jest ochroną konserwatorską 

i powinien stanowić całość funkcjonalną z pozostałą częścią rynku, będącą własnością Gminy 

Baborów. Pozbawienie tej części drogi kategorii dróg powiatowych i zaliczenie jej do 

kategorii dróg gminnych pozwoli na wykonanie całościowej rewitalizacji historycznego 

układu rynku przez Gminę Baborów. Zachowany jest warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach 

publicznych stanowiący, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 

przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 

zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Projekt pozbawienia ww. drogi kategorii dróg 

powiatowych został uzgodniony z Zarządem Województwa Opolskiego oraz zaopiniowany 

przez zarządy sąsiednich powiatów i Burmistrza Gminy Baborów. 

Uchwała Nr XXX/221/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie 

Powiatu Głubczyckiego do kategorii drogi powiatowej 

W porozumieniu z Burmistrzem Głubczyc ustalono zaliczenie drogi Pomorzowiczki-granica 

państwa do kategorii dróg powiatowych. Droga relacji Pomorzowiczki-granica państwa jest 

drogą o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiąca połączenie sieci dróg powiatowych  

z Republiką Czeską. Zachowany jest warunek art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych 

stanowiący, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 

wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej 

drogi do nowej kategorii. Projekt zaliczenia ww. drogi do kategorii dróg powiatowych został 

uzgodniony z Zarządem Województwa Opolskiego oraz zaopiniowany przez zarządy 

sąsiednich powiatów i Burmistrza Głubczyc. 
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Uchwała Nr XXXI/222/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 

powiatu głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 525.596 zł, 

zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 502.676 zł, zmniejszeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 2.001.565 zł, zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 93.892 zł, 

zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 91.335 zł, zmniejszeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 2.041.915 zł oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 

19.987 zł. 

Uchwała Nr XXXI/223/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zmniejszeniu ulegają 

dochody do kwoty 88.880.018 zł oraz wydatki do wysokości 95.654.235 zł, które 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. W załączniku Nr 2 dodano zadanie – projekt pn.: 

„Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków 

zagrożeń w tym związanych z COVID-19” realizowanego w ramach programu RPOWO. Okres 

realizacji projektu obejmuje lata 2021-2022, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 

342.905 zł i limit wydatków w 2022 r. ustalono w wys.  342.905 zł. Limit wydatków 

podzielono na wydatki bieżące w  wys. 73.905 zł i wydatki majątkowe w kwocie 269.000 zł. 

Ponadto dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych do wys. 140.532 zł i limitu 

wydatków w 2021 r. do kwoty 65.780 zł w zakresie realizacji projektu pn.: „Bliżej rodziny  

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

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja – dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  

i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W 2021 r. nastąpi 

zakończenie czteroletniej realizacji powyższego projektu.     

Uchwała Nr XXXI/224/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia 

Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
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W ramach realizacji wspólnego programu tzw. „Kolej+” dot. planowanej inwestycji na liniach 

kolejowych 177 i 294 relacji Racibórz-Baborów – Głubczyce-Racławice Śląskie został wybrany 

wykonawca studium. Koszt realizacji studium wyniesie 1.159.890 zł z czego kwota 1.000.000 

zł otrzymana została przez lidera projektu, tj. samorząd województwa z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 159.890 zł stanowić będą środki własne 

partnerów projektu. Powyższa kwota została podzielona na 8 partnerów projektu  

i udział własny każdego z nich wynosi 19.986,25 zł w zaokrągleniu 19.987 zł. Środki zostaną 

przekazane w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na podstawie zawartej 

umowy jako niezbędne w celu wykonania dokumentacji przedprojektowej dla ww. 

inwestycji. Nadmienić należy, że w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Głubczyckiego do wspólnej realizacji programu została podjęta Uchwała Nr XX/148/2020 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2020 r.    

Uchwała Nr XXXII/225/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zwiększeniem przychodów o kwotę 651.673 zł,  

zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 180.890 zł, zwiększeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 2.320 zł, zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 17.710 zł, 

zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł oraz zwiększeniem wydatków 

bieżących o kwotę 937.173 zł. 

Uchwała Nr XXXII/226/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 89.390.454 zł, przychody do wysokości 9.043.090 zł, tj. do wysokości 

wykonania planu w zakresie wolnych środków oraz wydatki do kwoty 96.816.344 zł. 

Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf.   
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Uchwała Nr XXXII/227/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na 

lata 2021-2023 

W związku z występującą stratą za 2020 rok w kwocie 1.750.541,27 zł Dyrektor SP ZOZ 

zobowiązany był, 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. Przedstawiony program 

naprawczy niewiele się różni od poprzednich. Od kilku lat występuje strata: w 2018 roku była 

to kwota ok. 3.179.000 zł, w 2019 roku – ok. 2.457.000 zł, natomiast w 2020 roku –  

ok. 1.750.000 zł i nie przekraczała ona kwoty amortyzacji. Trybunał Konstytucyjny uznał 

przepis, który zobowiązuje organ założycielski do pokrycia straty SP ZOZ-u za 

niekonstytucyjny. Wpływ na wynik finansowy za 2020 rok miała pandemia. W tym czasie 

część poradni i przychodni była nieczynna. Natomiast jeżeli chodzi o działania covidowe NFZ 

za wszystko płacił. Była to kwota 4.700.000 zł. 

Uchwała Nr XXXII/228/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

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

finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach 

zaproponowali, po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wynikających ze złożonych 

wniosków, aby środki w kwocie 27.508 zł pochodzące z zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej, jakim jest dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przenieść na następujące zadania: 

 17.508 zł z zakresu rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia               

w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  

w kwocie;  
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 10.000 zł z zakresu rehabilitacji społecznej, jakim jest dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.  

Uchwała Nr XXXII/229/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych 

W związku z planowaną uchwałą dotyczącą zmiany wynagrodzenia przewodniczącego 

zarządu powiatu wynikającą z ustawy z dnia 17.09.2021 r. o wynagrodzeniach m.in. starosty, 

Przewodniczący Rady zaproponował także zmianę uchwały o dietach radnych. Przepisy 

wprowadziły zmianę wysokości mnożnika kwoty bazowej, co staje się przesłanką do zmiany 

uchwały o dietach. Przewodniczący Rady zaproponował odejście od wysokości diet 

ustalonych kwotowo, na rzecz procentowych, względem kwoty bazowej, tj. 35% dla radnego 

nie będącego członkiem komisji, 45% dla pracującego w 1 komisji, 60% dla pracującego  

w dwóch komisjach. Dla przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego rady dodatek 

25% - łącznie 85% (przy pracy w dwóch komisjach) dla członka zarządu i przewodniczącego 

rady dodatkowo 15% - łącznie 95% (przy pracy w dwóch komisjach). Uchwała obowiązuje od 

stycznia 2022 r. 

Uchwała Nr XXXII/230/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Głubczycach 

Potrzeba podjęcia nowej uchwały Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego wynika z wejścia w życie 

przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. Powyższe przepisy wprowadziły nowe zasady i stawki 

wynagrodzeń m.in. pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami staroście w powiecie do 60 tyś. mieszkańców 

przysługują następujące maksymalne składniki wynagrodzenia: 

 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.250,00 zł, 

 dodatek funkcyjny w kwocie 3.150,00 zł.   
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Dodatkowo staroście obligatoryjnie przysługuje dodatek specjalny stanowiący 30% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. A zatem, łączna maksymalna wysokość 

powyższych składników wynagrodzenia w przypadku Starosty Głubczyckiego wynosi 

17.420,00 zł. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia starosty ma zastosowanie do 

ustalania wysokości jego wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. Uchwała zakłada 

stawkę maksymalną jeżeli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze starosty. 

Uchwała Nr XXXII/231/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu biorąc pod 

uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg na koszt 

właściciela oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdu ustala corocznie, w drodze 

uchwały, wysokość ww. opłat. W dniu 29 lipca 2021 roku Minister  Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej wydał obwieszczenie w sprawie obowiązujących w 2022 r. 

maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym. Starosta Głubczycki w dniu 05.10.2021 r. na stronie internetowej 

www.powiatglubczycki.pl zamieścił ogłoszenie o składaniu ofert cenowych na usuwanie oraz 

przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z dróg. W wyznaczonym terminie, tj. do 

20.10.2021 r. wpłynęła jedna oferta cenowa od PHU JUNKA Automobile. 

Uchwała Nr XXXII/232/2021 z dnia 18 listopada 2021 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 2022” 

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 2022 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 

http://www.powiatglubczycki.pl/
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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 2022”. 

Uchwała Nr XXXIII/233/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela 

do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie: Powiatowo-Gminny Związek 

Transportu „POGRANICZE” 

Zgodnie z §15 ust. 1 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie: Powiatowo- Gminny 

Związek Transportu „POGRANICZE” w skład Zgromadzenia Związku wchodzą powiaty 

reprezentowane przez przedstawiciela Zarządu Powiatu oraz gminy reprezentowane przez 

wójtów i burmistrzów lub osoby przez nich upoważnione, a także po jednym przedstawicielu 

wybranym przez organ stanowiący Członka Związku. W związku z ogłoszeniem Statutu 

Związku Powiatowo-Gminnego przez Wojewodę Opolskiego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego w dniu 22 listopada 2021 r. i nabyciu osobowości prawnej przez 

ten podmiot, powstała konieczność wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku. Rada 

Powiatu wybrała swojego przedstawiciela w osobie Pani Anity Juchno - Wicestarosty.   

Uchwała Nr XXXIV/234/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

powiatu głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł 

oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł. 

Uchwała Nr XXXIV/235/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

W związku ze zmianą w budżecie powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają  

dochody do kwoty 89.597.067 zł oraz wydatki do kwoty 97.022.957 zł. Powyższe zmiany 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. Ponadto w załączniku Nr 2 dodano cztery zadania 

dot. budowy – rozbudowy przejść dla pieszych: 

 budowa przejścia dla pieszych oraz 15 metrów chodnika w ciągu drogi powiatowej  

1292 O w Kietrzu na wysokości cmentarza, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 
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finansowe 87.384 zł, limit wydatków w 2021 roku – 500 zł, limit wydatków w 2022 roku 

– 86.884 zł; 

 rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze 1220 O w Branicach na wysokości Ośrodka 

Terapii Uzależnień,  okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 65.567 zł, 

limit wydatków w 2021 roku – 500 zł, limit wydatków w 2022 roku – 65.067 zł; 

 rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze 1216 O w Głubczycach w pobliżu szkoły 

podstawowej oraz dworca autobusowego, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 

finansowe 73.154 zł, limit wydatków w 2021 roku – 500 zł, limit wydatków w 2022 roku 

– 72.654 zł; 

 rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze 1285 O w Głubczycach w pobliżu placówek 

handlowych, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 73.154 zł, limit 

wydatków w 2021 roku – 500 zł, limit wydatków w 2022 roku – 72.654 zł. 

Łączna wartość powyższych zadań wynosi 299.259 zł, które dofinansowane są ze środków  

z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 237.806 zł,  

z dotacji Gminy Kietrz i Branice w łącznej kwocie 26.647 zł oraz ze środków własnych 

Powiatu w wys. 34.806 zł.   

Uchwała Nr XXXV/236/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2021 rok 

Zmiana budżetu spowodowana była zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 53.500 zł, 

zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 637.400 zł, zmniejszeniem dochodów 

majątkowych o kwotę 489.900 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.847 zł, 

zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 185.847 zł oraz zmniejszeniem wydatków 

majątkowych o kwotę 90.000 zł. 

Uchwała Nr XXXV/237/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 
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W związku ze zmianą budżetu powiatu głubczyckiego na 2021 rok zwiększeniu ulegają 

dochody do kwoty 89.692.914 zł oraz wydatki do kwoty 97.118.804 zł. Powyższe zmiany 

uwzględniono w załączniku Nr 1 do wpf. W załączniku Nr 2 dokonano również zmiany  

w zakresie zadania pn. „Termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia i montaż pomp 

ciepła w DPS w Klisinie w filii w Branicach  ” polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów 

finansowych do wysokości 2.782.530 zł oraz limitu wydatków na 2021 rok do kwoty 

2.301.300 zł. Powyższe zmiany następują po rozliczeniu zakończonej inwestycji. Ponadto  

w załączniku Nr 2 wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Alei Śląskiej w Głubczycach”, które będzie realizowane w latach 2021-2022 w ramach 

programu unijnego RPOWO. Łączne nakłady finansowe wynoszą 685.000 zł, limit wydatków 

w 2021 r. ustalono w wys. 40.000,- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektu i 

studium wykonalności zadania oraz wprowadzono limit wydatków w 2022 roku w wys. 

645.000 zł.   

Uchwała Nr XXXV/238/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Głubczyckiego na 2022 rok 

Większością głosów przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Głubczyckiego na 2022 rok. Dwóch radnych 

było nieobecnych na sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 13 grudnia 2021 

r. podjęła Uchwałę Nr 529/2021 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2022 r. Skład Orzekający RIO postanowił pozytywnie 

zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2022 rok. 

Uchwała Nr XXXV/239/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej         

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

Rada Powiatu uchwaliła wieloletnią prognozę finansową. Dwóch radnych było nieobecnych 

na sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 13 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę  

Nr 531/2021 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Powiatu Głubczyckiego. Skład Orzekający RIO postanowił pozytywnie 
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zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Głubczyckiego. 

Uchwała Nr XXXV/240/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/188/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

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

finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach 

zaproponowali, aby wszystkie niewykorzystane w roku 2021 środki PFRON, tj. 8.454 zł,  które 

pochodzą z rezygnacji osób niepełnosprawnych lub innych przypadków losowych z zadania 

jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, tj. 6.954 zł oraz 

z zadania jakim jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, tj. 1.500 zł, przeznaczyć na zadanie jakim jest dofinansowania likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

Uchwała Nr XXXV/241/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2022-2023” 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych powiatu należy `opracowanie i realizacja powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny 

limit rodzin zastępczych zawodowych. 

Uchwała Nr XXXV/242/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2022 roku 

W związku z koniecznością corocznego ustalania harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego istniał obowiązek podjęcia  

ww. uchwały. Rozkład godzin pracy aptek został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 

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

jednak jej opinia nie jest wiążąca i Rada Powiatu mogła podjąć niniejszą uchwałę. 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

46 

 

Uchwała Nr XXXV/243/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 

Głubczyckiego do realizacji wspólnie z Miastem Krnov projektu pn.: „Głubczycko-Krnovski 

turystyczny szlak rowerowy” 

Powiat Głubczycki wspólnie z Miastem Krnov przygotowuje dokumentację aplikacyjną  

o dofinansowanie projektu pn.: „Głubczycko-Krnovski turystyczny szlak rowerowy”  

w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Jednym z wymogów formalnych 

jest spisanie między oboma partnerami, tj. Powiatem Głubczyckim i Miastem Krnov 

„Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska”, co powinno być poprzedzone podjęciem 

uchwały o wspólnym zamierzeniu. Przedmiotem projektu jest wypracowanie dokumentacji 

strategiczno-planistycznej, która w przyszłości będzie mogła posłużyć adaptowaniu nasypu 

pozostałego po dawnej linii kolejowej z Głubczyc do Krnova na infrastrukturę turystyczną. 

Uchwała Nr XXXV/244/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 

Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok: 

I kwartał – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu 

wraz z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Interwencyjną ,,Gniazdo” w Głubczycach 

III kwartał – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach 

IV kwartał - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach. 
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 01 

stycznia 2021 r. obejmujące swym zakresem 2021 rok 

W 2020 r. Rada Powiatu podjęła 60 uchwał, z czego 7 z nich obejmowały swym zakresem 

zadanie realizowane w 2020 roku i latach kolejnych, tj.: 

Uchwała Nr XXIII/161/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach na lata 2020-2022 

Program naprawczy SP ZOZ-u na lata 2020-2022 powstał, gdyż ustawodawca tak nakazał  

i musiał być przygotowany oraz przedstawiony Radzie Powiatu, ale ze względu na sytuację 

epidemiologiczną bardzo mocno się zdezaktualizował. Pomimo tego powinien zostać 

przyjęty. 

Uchwała Nr XXIII/163/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu biorąc pod 

uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg na koszt 

właściciela oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdu ustala corocznie, w drodze 

uchwały wysokość ww. opłat. W dniu 23 lipca 2020 roku Minister Finansów wydał 

obwieszczenie w sprawie obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Starosta Głubczycki w dniu 

08.10.2020 r. na stronie internetowej www.powiatglubczycki.pl zamieścił ogłoszenie  

o składaniu ofert cenowych na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym 

pojazdów z dróg. W wyznaczonym terminie, tj. do 14.10.2020 r. wpłynęła jedna oferta 

cenowa. 

Uchwała Nr XXIII/164/2020 z dnia 26 listopada 2020 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 2021” 

 

http://www.powiatglubczycki.pl/
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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 2021 

roku. 

Uchwała Nr XXIII/166/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 roku 

W związku z koniecznością corocznego ustalania harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego istnieje obowiązek podjęcia  

ww. 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 XXIV/171/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Głubczyckiego na 2021 rok 

Większością głosów przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Głubczyckiego na 2021 rok. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu w dniu 15 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 592/2020 w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2021 r. 

Skład Orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2021 rok. 

Uchwała Nr XXIV/172/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej  

Większością głosów przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się” Rada Powiatu uchwaliła wieloletnią prognozę finansową. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu w dniu 15 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 479/2019 w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 

Głubczyckiego. Skład Orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony 

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
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Uchwała Nr XXIV/175/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok w: Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Głubczycach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach oraz Domu 

Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Boboluszki. 
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V. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań 

1. Edukacja publiczna 

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:  

 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - wysokość dotacji w 2021 r. – 56.470,68 zł; 

 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - wysokość dotacji w 2021 r.     

– 40.848,00 zł;  

 Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głubczycach - wysokość dotacji w 2021 r.                    

– 29.963,73 zł. 

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 w latach 2020 - 2021 inwestycję - Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach na łączną kwotę 1.886.907,- zł. Zadanie 

obejmuje termomodernizację budynku szkoły i internatu polegającą na wymianie 

pokrycia dachowego i ociepleniu stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymianie instalacji grzewczej na gazową, wymianie rury centralnego ogrzewania. 

 przygotowanie projektu budowlanego remontu boiska przy Zespole Szkól 

Mechanicznych w Głubczycach oraz ogłoszenie przetargu na realizację zadania. 
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Zadania realizowane w ramach programów i projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Głubczycach. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 2021 roku brał udział w następujących 

projektach, dzięki którym udało się pozyskać środki zewnętrzne: 

„Laboratorium Przyszłości”  

Inicjatywa edukacyjna, która ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły z dużym zapleczem 

pomocy edukacyjnych, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 

uczniów, sprzyjający w odkrywaniu ich talentów, rozwijaniu zainteresowań ale także 

niwelowaniu barier edukacyjnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach 

został jednym z beneficjentów tego programu. Otrzymali dużą bazę pomocy edukacyjnych, 

które pomogą uczniom w zdobywaniu nowych kompetencji i rozwijaniu umiejętności 

technologicznych. Laboratorium Przyszłości adresowane do uczniów szkoły podstawowej, 

umożliwiło nam zakup drukarki 3D wraz z akcesoriami i komponentami do drukowania, 

klocków i robotów edukacyjnych uczących programowania i przestrzennego myślenia, 

nowoczesnych mikroskopów, które stanowią niezastąpioną pomoc na lekcjach przyrody  

i biologii i wiele innych, które podniosą efektywność i jakość kształcenia. Kwota tego 

projektu opiewała na 30.000 złotych. 

     

„Aktywna Tablica” 

Do dwóch klas młodszych oraz filii w Kietrzu w ramach programu „Aktywna tablica” trafiły 

trzy 65’monitory interaktywne z zestawem programów edukacyjnych „Czytanie sylabami”, 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

52 

 

„Ortografia”, „Trudności w pisaniu”, „Percepcja wzrokowa”, „Percepcja słuchowa” .Koszt 

tego przedsięwzięcia opływa na 43.750 złotych z czego pozyskane środki to 35.000,- zł 

 

„Za życiem” 

Zajęcia w ramach programu „Za życiem”  odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego w Głubczycach. Łącznie w programie „Za życiem” w roku 

kalendarzowym 2021 brało udział ośmioro dzieci. Zajęcia odbywały się z udziałem rodziców 

na terenie placówki. Do programu były kwalifikowane dzieci na podstawie wniosku rodziców 

lub dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Głubczycach. Zajęcia 

prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi 

dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju, oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju 

niepełnosprawności, w skład którego wchodzą: specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej  

i diagnozy, specjaliści z oligofrenopedagogiki, specjalista z zakresu fizjoterapii, specjalista  

z zakresu logopedii, specjalista z zakresu integracji sensorycznej. Pozyskane środki to 

54.600,- zł. 
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„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów Polsce na lata 2021-2030”  

W 2021 r. w SOSW dzięki przyznanej dotacji w wysokości 4.590,00 zł oraz środkom własnym 

w kwocie 810 zł, był realizowany „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów   

w Polsce na lata 2021-2030”- tytuł zadania „Zajęcia dodatkowe dla uczniów romskich  

i polskich- kontynuacja”. Program wspomaga proces edukacyjny, wychowawczy, 

profilaktyczny, rewalidacyjny, stwarza idealne warunki do rozwoju procesu integracji. Zajęcia 

były realizowane od 14 września do 22 października 2021 roku. Na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - odbywały się zajęcia terapeutyczne z alpakami, 

natomiast „W Stajni na Warszawskiej” – zajęcia z elementami hipoterapii. 

     

„Bez nałogów”  

Program edukacyjno – wychowawczy w zakresie profilaktyki uzależnień „Bez nałogów” 

realizowany był w SOSW w Głubczycach od IX - XI 2021 r. i był dofinansowany ze środków 

pochodzących z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy 

Urzędzie Miejskim w Głubczycach. Program został zrealizowany, a uczniowie  

i wychowankowie w nagrodę za aktywne uczestnictwo w ww. programie i dobre zachowanie 

mieli możliwość uczestniczenia wycieczce do Wrocławia gdzie zwiedzili Afrykarium i zoo we 

Wrocławiu. Zakupione artykuły papiernicze służyły do prowadzenia zajęć i wykonywania 

plakatów i gazetek szkolnych. Pozyskane środki 3.000 zł. 
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Zadanie z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Koszt 10.421,91zł. 
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Zadania realizowane w ramach projektów w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Głubczycach: 

W roku 2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących pozyskano 14 laptopów o wartości                     

34.078,38 zł oraz 7 tabletów graficznych i monitor Samsung o wartości 5.555,- zł z projektu 

„Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” Nauczyciele mogli skorzystać również                          

z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu.  

W trosce o doposażenie klas w nowoczesne urządzenia TIK szkoła we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej pozyskała monitor 

interaktywny FLIP 2 za 10.000,- zł. Zakup był możliwy dzięki dotacji pochodzącej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w ramach konkursu ofert skierowanych do 

organizacji pożytku publicznego pod tytułem „Edukacja i integracja XXI w.”  

Szkoła była również partnerem w projekcie polsko - czeskim pod nazwą „Magiczne 

Laboratorium”, z którego pozyskała wyposażenie do gabinetów fizyki oraz chemii na kwotę  

4.000,-zł.  
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Zadania realizowane w ramach projektów w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach  

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” powstał dzięki Regionalnemu 

Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy współpracy z Opolskim Centrum 

Rozwoju Gospodarki. Łączny budżet projektu 36.887.144,40 zł. Okres realizacji 01.08.2018 r. 

do 31.08.2022 r.   

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu „Opolskie 

szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” przekazało szkole stanowisko edukacyjne 

symulujące automatyczny proces lutowania za kwotę 240.000,- zł. 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu „Opolskie 

szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” przekazało szkole sprzęt (stoły robocze, krzesła 

ergonomiczne, stacje lutownicze, stacje gorącego powietrza, narzędzia i materiały do 

lutowania) za kwotę 45.000,- zł. 

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 prowadzone przez zewnętrznych ekspertów-

pracowników nowoczesnych firm. 

Stypendia i wsparcie dla 5000 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe  

w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami o łącznej wartości 14.500.000,00 zł. 

Wsparciem 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 zawodu, spotkania klubu dyrektora szkoły zawodowej, szkolenia dla 
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nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia 

do nauczania przedmiotów zawodowych, 60 40-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,- zł. 

Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 3000 uczniów w porozumieniu  

i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy - 4.320.000,- zł. 

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy  

z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego - 210.000,- zł. 

Prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera innowacyjnej formy kształcenia 

zawodowego - 516.500,- zł. 

Uczestnikami projektu są: 

 uczniowie, 

 nauczyciele kształcenia zawodowego, 

 nauczyciele - doradcy edukacyjno-zawodowi, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

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 naszej szkole 83 uczniów skorzystało z płatnych staży. 

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

zawodowego odbyli szkolenia w Niwkach. Jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych odbył 

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

dla uczniów technikum logistycznego i ekonomicznego. Jeden nauczyciel w ramach projektu 

skończył studia podyplomowe w zawodzie elektryk. 
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2. Pomoc społeczna 

Na terenie Powiatu Głubczyckiego funkcjonuje:  

 Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dom ten prowadzi Zgromadzenie 

Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi i finansowany jest z dotacji podmiotowej. 

Wysokość dotacji w 2021 r. wyniosła 1.366.063,- zł. Ponadto dom ten w 2021 r. otrzymał 

również: 

 dotację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie bieżącej działalności 

Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu – zwalczanie negatywnych skutków COVID – 19. 

Wysokość  dotacji 38. 955,-zł; 

 dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy 

Społecznej w Kietrzu – wzmocnienie zabezpieczenia dps przed skutkami COVID – 19. 

Wysokość dotacji 20.412,-zł. 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych prowadzące Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Głubczycach. Stowarzyszenie to jest finansowane w ramach dotacji 

podmiotowej z budżetu powiatu. Wysokość dotacji w 2021 roku wyniosła 53.000 zł;  

 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, w którym w ramach programów i projektów  

w 2021 roku zostały zrealizowane następujące zadania: 
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Nazwa zadania Dotacja (zł) Opis Program z jakiego zostały pozyskane 

środki 

„Remont budynku Domu 

Pomocy Społecznej  

w Klisinie filia w Radyni   

z dostosowaniem do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych” 

 

360.000,- 

Zadanie realizowane  

w okresie 2021 r.-2022 r. 

Zakres prac wykonanych w 

2021 r.: roboty rozbiórkowe, 

roboty ziemne, fundamenty, 

parter, stropodach 

„Dofinansowanie robót budowlanych 

dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON przyznanych przez Samorząd 

Województwa Opolskiego 

„Zmniejszenie zużycia 

energii w Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie Filia  

w Branicach poprzez 

kompleksową 

termomodernizację, 

wymianę oświetlenia  

i montaż pompy ciepła” 

 

2.266.409,- 

Termomodernizacja budynku 

: wymiana pokrycia dachu, 

remont instalacji centralnego 

ogrzewania, CWU, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

renowacja elewacji, 

wykonanie instalacji pomp 

ciepła. Zadanie zakończono  

w 2021 r. 

„Program priorytetowy „Poprawa 

jakości powietrza” Cz.2 Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie” 

Dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej               

w Warszawie 

Dofinansowanie do 

zakupu pojazdu 

przeznaczonego do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

mieszkających w DPS 

Klisino filia Klisino 

 

87.335,46 

Zakup pojazdu do przewozu 

osób niepełnosprawnych 

„Program wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D. 

Zadanie realizowano przy udziale 

środków PFRON 

Szkolenie pracowników 

DPS w Klisinie  

 

27.040,- 

Dofinansowanie do 

uprawnień energetycznych 

Dotacja PUP w Głubczycach, Krajowy 

Fundusz Szkoleniowy 
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Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Klisinie otrzymał również: 

 dotację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie bieżącej działalności 

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie – zwalczanie negatywnych skutków COVID – 19. 

Wysokość dotacji - 418.821,-zł; 

 dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy 

Społecznej w Klisinie – wzmocnienie zabezpieczenia dps przed skutkami COVID – 19. 

Wysokość dotacji - 253.096,-zł. 

W ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w trybie uproszczonym 

pozakonkursowym przyznano dotacje celowe w wysokości 20.000 zł w tym: 

 dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie działalności na 

rzecz dzieci i młodzieży powiatu głubczyckiego – Franciszkański Ośrodek Pomocy 

Dzieciom - wysokość dotacji 10.000 zł; 

 dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie działalności  na 

rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin – Stowarzyszenie Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych ,,Tacy Sami” - wysokość dotacji 10.000,- zł. 

 dotacja jednorazowa Wojewody  Opolskiego  na  dofinansowanie   Punktu Szczepień  

w Głubczycach. 

Wysokość   dotacji w 2021 r. – 5 000zł. 
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3. Wsparcie rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz osób 

niepełnosprawnych 

W 2021 roku kontynuowano projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 

edycja” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego , jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

(Uchwała Nr XLV/276/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Głubczyckiego do realizacji 

projektu pn „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja”) 

Wartość dofinansowania projektu z UE to 10.137.632,59 zł, a wysokość dofinansowania 

projektu ze środków UE dla Partnera tj. Powiatu Głubczyckiego wynosiła 140.532,- zł. 

Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, które 

pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać 

ich marginalizacji. 

Realizacja tego projektu umożliwiła; 

 zapewnienie usług dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,  

w tym głównie poradnictwo specjalistyczne, zajęcia integracji sensorycznej, 

podnoszenie umiejętności wychowawczych rodzin, promowanie właściwych form 

rodzicielskich i umiejętności prospołecznych, 

 zapewnienie usług wsparcia pieczy zastępczej, w tym głównie deinstytucjonalizacja 

usług - zachęcanie do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, usługi aktywnej 

integracji o charakterze społecznym skierowane do dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, wsparcie tych rodzin, 

 zapewnienie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym,  

 propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,  
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 integracje środowiska pieczy zastępczej. 

W ramach kontynuacji projektu odbyły się następujące wydarzenia: 

 styczeń - luty 2021 – realizacja przez Centrum projektu, „Bliżej rodziny i dziecka”- 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II edycja” poprzez organizowanie indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego, 

 styczeń – lipiec 2021 - realizacja przez Centrum projektu „Bliżej rodziny i dziecka”- 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II edycja” poprzez organizowanie rehabilitacji ruchowej, 

 19 marca 2021 r. – zgłoszenie dzieci z rodzin zastępczych na doradztwo zawodowe do 

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu w ramach ww. projektu, 

 20 maja 2021 r. – zgłoszenie dzieci z rodzin zastępczych na obóz letni do Górek 

Wielkich organizowany w ramach ww. projektu, 

 29 lipca 2021 r. – zgłoszenie dzieci z rodzin zastępczych na obóz letni do Murzasichle 

organizowany przez OCDL w Opolu również w ramach ww. projektu, 

 4 września 2021 r. – realizacja przez PCPR w ramach projektu wyjazdu dla rodzin 

zastępczych z dziećmi w ramach aktywnej integracji do Parku Dinozaurów  

w Krasiejowie, 

 25 września 2021 r. – realizacja przez PCPR w ramach ww. projektu Regionalnego 

Spotkania Integracyjnego Rodzin Zastępczych w Pałacu w Wysokiej dla 183 osób. 

Wartość projektu na lata 2018-2021 wynosiła 140.532,- zł i obejmuje: 

1. poradnictwo psychologiczne dla wychowanków rodzin zastępczych - 13.731,31 zł  

(w tym  w całości dofinansowywane z RPO), 

2. zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności - 9.040,- zł (w tym w całości dofinansowywane z RPO), 
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3. organizację zajęć o charakterze aktywnej integracji społecznej – 3.680,- (w tym  

w całości dofinansowywane z RPO), 

4. organizację spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej – 23.560,- (w tym  

w całości dofinansowywane z RPO). 

W ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” od stycznia 

do września 2021 r. skorzystało: 

 w ramach rehabilitacji ruchowej: 3 osoby, 

 w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego: 17 osób, 

 w ramach wyjazdu do Parku Dinozaurów w Krasiejowie: 22 osoby, 

 w ramach Regionalnego Spotkania Integracyjnego Rodzin Zastępczych: 183 osoby. 

Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Głubczyckim na lata 

2017-2022 

Nadal w 2021 r. realizowane były założenia Powiatowego Programu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Głubczyckim na lata 2017-2022 przyjęte Uchwałą Nr 

XXX/187/2017 

Celem tego programu jest podniesienie świadomości społecznej o problemach osób 

niepełnosprawnych, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego  

i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Program wyznacza kierunki, w jakich 

powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na pomoc dostosowaną do 

rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane  

w ramach programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, 

społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości 

osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci 

czy wrogości. 

Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Głubczyckim na lata 2017-2022 jest wykonaniem postanowień art. 35 a ust.1 



RAPORT O STANIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO ZA 2021 ROK  

 

65 

 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. Jednym z celów szczegółowych tegoż programu jest ułatwienie 

osobom niepełnosprawnym dostępu do najważniejszych obiektów użyteczności publicznej. 

Cel ten jest realizowany poprzez udział Powiatu w „Programie wyrównywania różnic między 

regionami III”. Jest to program, do którego kolejny już raz przystąpił Powiat Głubczycki. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej za szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Realizacja w 2021 r.. „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 

2021-2023” 

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 ww. 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 ww. 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. 

W Powiecie Głubczyckim oprócz systemu pieczy zastępczej funkcjonuje Centrum 

Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach powołane Uchwałą 

Nr XXV/236/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 października 2005 r. Siedziba 
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Centrum mieści się w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 1. Centrum zapewnia obsługę 

specjalistyczną oraz organizacyjną. 

W ramach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych  

w Głubczycach 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, w tym: 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu  

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 

zapewniająca dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, 

znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: doraźną, całodobową opiekę, kształcenie 

dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych, wychowanie do czasu powrotu 

do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce 

socjalizacyjnej, przygotowująca diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej 

dziecka oraz ustalająca wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. 

Wychowankowie placówek to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których głównym 

problemem jest uzależnienie od alkoholu, niewydolność wychowawcza oraz przemoc 

domowa. Poczucie bezpieczeństwa dzieci zostało w dużym stopniu zdestabilizowane. Więzi  

z członkami rodziny są powierzchowne i kształtują się nieprawidłowo. Dzieci, które 

przychodzą do placówek nie doświadczały emocjonalnego wsparcia i akceptacji ze strony 

rodziców. Nie znają prawidłowych zasad funkcjonowania społecznego, mają duże problemy 

edukacyjne, często są zaniedbane higienicznie. 
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W 2021 roku wychowankowie i placówki zostali obradowani przez: 

 Zespół Szkół w Pietrowicach 

 sponsora, który przekazał nowe łóżka o wartości ok. 11.220,- zł 

 Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe - nowy narożnik, 

 sponsora, który obdarował dzieci prezentami świątecznymi o wartości ok. 9.000 zł, 

 Dyrektora, kadrę pedagogiczną oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Głubczycach, którzy przekazali książki dla wychowanków placówki  

o wartości ok. 800 zł, 

 Firmę Husar Energia, która przekazała paczki dla dzieci, 

 Zakład Karny w Głubczycach, 

 Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „HORYZONTY”, które przekazało dla dzieci paczki 

mikołajkowe, 

 sponsora, który przekazał dzieciom słodycze, zabawki, art. szkolne i pielęgnacyjne  

o wartości ok. 1.000 zł, 

 sponsora, który przekazał basen suchy z kulkami oraz namiot tipi o wartości  

ok. 1.000 zł, 

 Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Klisinie, która przekazała 

art. szkolne dla wychowanków placówki o wartości ok 500,- zł, 

W dniu 20.12.2021 r. odbyło się rozdanie prezentów świątecznych o wartości ok. 9.000 zł. 

https://www.facebook.com/Nadleśnictwo-Opole-Lasy-Państwowe-108322510766713/?__xts__%5B0%5D=68.ARBTQwj72aMM5BA1ZMh5_vyBFhpF1G7ZOaxSJ1EQ4Svm--d6xLQhgq9Ug3c-GTQ8XW1wRHGcv6T-yfvBj45oO3pzWuYijYuMQo4MSRU_uCSnfYZKCd8g5oNpEaEHRbBTYQzhmbSpC45pBu3YeY1o34Bydoww0TRMHt6YnME6CT_oXU63f24SXke8harQCGO6AmMer4zzDi2Rao8yNGfMc2dd7vnUGox2YZ7Bg9RMNinrWno6vwrC5fsAsTTZQLAbFE7xhlqn4QLbO49OOk2raXT7--eZ6PyLzb5eHzCJE-ZZPQW4xdWLbQ
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Tadeusza-Kościuszki-w-Głubczycach-369983376473133/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4SPvtaltTetbPhwNLRxfE7Umi8ue07-sjXbcTcjcq7tf3cJRAE-lssROfBAkV6oXMII9bvk1fxKykW3tRMX60XksVHXL9MSx1MNn44UdxvMoEb5vTWtdwUSzoVo1XsteF9Kt1LAfjzkfEkU6FQImj3CqllGNd8YRBNmZueGdnec0EqktLuEe5kAuE6MO13YkEYaOCdg6iiajbOaBGdmqFBkjiLUF2OS8mSJzaiFXGXXBL6Vzsx7tLophpo8fl3igcLNJWXLhQ2vBHF-rjq1Td5tnVXtPPPGxhD2ZnpOaYsKqUz3r0bA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Tadeusza-Kościuszki-w-Głubczycach-369983376473133/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4SPvtaltTetbPhwNLRxfE7Umi8ue07-sjXbcTcjcq7tf3cJRAE-lssROfBAkV6oXMII9bvk1fxKykW3tRMX60XksVHXL9MSx1MNn44UdxvMoEb5vTWtdwUSzoVo1XsteF9Kt1LAfjzkfEkU6FQImj3CqllGNd8YRBNmZueGdnec0EqktLuEe5kAuE6MO13YkEYaOCdg6iiajbOaBGdmqFBkjiLUF2OS8mSJzaiFXGXXBL6Vzsx7tLophpo8fl3igcLNJWXLhQ2vBHF-rjq1Td5tnVXtPPPGxhD2ZnpOaYsKqUz3r0bA&__tn__=K-R
https://hi-in.facebook.com/people/Publiczna-Szkoła-Podstawowa-im-Kornela-Makuszyńskiego-w-Klisinie/100032787085837/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHdrnqdzfYlqjkCCDHRWFyFRMK3FLY5fvCVx3KpsdFiCWAQwnovq_ypOgzdwOtNRdZU0P-ndC13oPcVNIQlfE08D7YL9IExCzgZgnBelmuAV09cQOZq1EW6JQpUMGfNpUhRAlyt8-ylDXjrvn6IigxPccnNB5h1SwilLPl8FJbySqCGDzLuqUmyfOZxzw3l-5D0IbC2lBcLVBjQiusOyu3ofGPWaBOBr3fyd6hCjZUNDHjB1OBeudV25thOZJvCmLCRxe56EqyYTtQsAZ_okaIYfuOK2STh6hvEkzfNzWI_a3sEuVNrQ&__tn__=K-R
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4. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

1. Informacja o ilości wydanych dokumentów związanych z funkcjonowaniem wydziału 

Lp Rodzaj dokumentu/decyzji Ilość 

1 Decyzje na lokalizacje zjazdu lub włączenie drogi gminnej do powiatowej 16 

2 Decyzje na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub 

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

59 

3 Decyzje i postanowienia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 9 

4 Decyzje na zajęcie pasa drogowego 49 

5 Decyzje na przejazd pojazdów nienormatywnych 81 

6 Postanowienia uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy  

i lokalizacji celu publicznego 

48 

7 Uzgodnienia zmian stałej organizacji ruchu 24 

8 Uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych  

i gminnych 

95 

9 Szkody 24 

10 Pisma dotyczące oznakowania dróg, itp. 252 

11 Wnioski o wycinkę drzew 9 

12 Umowy 21 

13 Zamówienia 35 
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2. Rodzaj prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg 

Remonty wykonane na drogach powiatowych 

 remonty przepustów na drogach powiatowych, 

 odtworzenie rowów przydrożnych na drogach powiatowych,  

 czyszczenie studzienek i przepustów, 

 uzupełnienie oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego, 

 remont dróg masą na zimno – wbudowano 87ton, cena materiału 44.464,50 zł, 

 remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Głubczyckiego – wbudowano 320 ton, cena wykonania usługi – 123.984,00zł, 

 remont dróg masą bitumiczno-asfaltową na gorąco w ilości 7966m2, cena 

wykonania usługi 594.416,25 zł. 

Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi nr 1246O wraz z częściowym 

remontem nawierzchni w m. Bernatów.  

Wartość zadania: 315.738,57 zł. 

     

Droga przed remontem        Widok pasa drogowego po ukończeniu robót 
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Przebudowa drogi nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi nr 1241O  

w m. Lewice. 

Wartość zadania: 2.847.909,40 zł. W tym pozyskano środki dofinansowania: 1.338.250,45 zł. 

     

Droga przed remontem        Widok drogi po wykonaniu robót 

Przebudowa drogi nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki. 

Wartość zadania: 1.979.791,14 zł. W tym pozyskano środki dofinansowania: 940.304,25 zł. 

     

Droga przed remontem        Widok drogi po wykonaniu robót 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1259O relacji Baborów-Radoszowy. 

Wartość zadania: 1.047.505,58 zł. W tym pozyskano środki dofinansowania: 638.674,00 zł. 

     

Droga przed remontem         Widok drogi po wykonaniu robót 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O relacji Czerwonków-Kietrz na odcinku 

Czerwonków-Księże Pole. 

Ze względu na opóźnienie robót z winy Wykonawcy roboty pozostają w toku. 

Wartość kosztorysowa zadania: 1.701.443,01 zł.  

W tym środki dofinansowania: 1.500.000,00 zł. 

     

Droga przed remontem        Droga w czasie remontu 

3. Koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 wyniósł 509.365,05 zł. 
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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 2021 r. przekazał dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności 

statutowej Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w wysokości 293.000 zł. 

W 2021 r. zakupiono 2 muzealia do kolekcji oraz do zbiorów pomocniczych o łącznej wartości 

530,- zł. Nieodpłatnie nabyto 24 przedmioty o łącznej wartości 1.226,- zł. Ponadto  

z przeniesienia zasobów własnych do inwentarza wpisano 242 eksponaty o łącznej wartości 

2.975,- zł. 

Biblioteka podręczna wzbogaciła się o 143 nowe pozycje o łącznej wartości 4.300,79 zł,  

z czego 1 pozycją nabyto w formie zakupu (28,04 zł), 63 pozycje pozyskano w formie daru,  

a 143 pozycje wpisano do inwentarza z przeniesienia zasobów własnych (2.975,00 zł). 

Według obowiązującego prawa muzeum nie może dokonywać zakupu zabytków z dotacji 

podmiotowej organizatora, a na powiększenie zbiorów muzeum nie otrzymało innych 

środków. Zakupione zabytki sfinansowano z funduszy wypracowanych przez Powiatowe 

Muzeum Ziemi Głubczyckiej. 

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 2021 roku udzielono dwie dotacje na łączną kwotę 20.000 zł, co było 

konsekwencją realizacji: 

 Uchwały Nr XXVII/194/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 maja 2021 r.  

w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia św. Jana 

Chrzciciela w Grobnikach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wysokość dotacji – 

10.000 zł. Dotację przyznano na wykonanie prac i robót konserwatorskich przy 

obrazie „Matka Boska z dzieciątkiem” polegających na konserwacji technicznej 

obrazu - podklejeniu odspojeń, konsolidacji warstwy malarskiej, klejeniu 
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drewnianego podobrazia, czyszczeniu lica i odwrocia, uzupełnieniu ubytków, 

nałożeniu werniksu retuszerskiego, punktowaniu warstwy malarskiej, nałożeniu 

werniksu końcowego. 

 Uchwały Nr XXVII/195/2021 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 maja 2021 r.  

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Tomasza Apostoła 

w Kietrzu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wysokość dotacji – 10.000 zł. Dotację 

przyznano na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających 

na remoncie kaplicy cmentarnej pw. św. Krzyża w Kietrzu przy ul. Okopowej 1,  

w zakresie kompleksowego remontu konstrukcji dachu i stropu nad zakrystią. 
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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 2016-2021. 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 (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 2021 roku wynosił 78.831,61 zł.                    

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

(geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) dla obrębów: Opawica, Lenarcice, Krasne 

Pole, Chomiąża, Ciermięcice, Braciszów, Pietrowice, Radynia, Pielgrzymów, Mokre, 

Zopowy, Dobieszów, Równe, Wiechowice, Dzierżkowice, Uciechowice, Turków, 

Jakubowice, Gródczany, Niekazanice, Wódka oraz Posucice.  

Koszt zadania Powiatu Głubczyckiego: 73.385,- zł. 

 Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego. Dofinansowanie na 

zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów 

rolnych. W  dniu    17 grudnia 2021 r. złożono wniosek o zakup 2 zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem, które mają zostać wykorzystane do 

prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. Koszt netto – 19.136,- zł  

w tym dofinansowanie 90% kosztów netto. Zadanie zostało zrealizowane w  2021 roku.  
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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 2021 roku:  

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

realizację programu – 1.028.599,22 zł. 

Formy aktywizacji zrealizowane w ramach projektu POWER: 

 Staże – 434.014,79 zł 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 411.985,21 zł 

 Bony na zasiedlenie – 104.000,00 zł 

 Szkolenia – 78.599,22 zł 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – kwota przeznaczona na 

realizację programu  - 1.210 819,00 zł 

Formy aktywizacji zrealizowane w ramach projektu RPO WO: 

 Staże – 421.336,03 zł 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 334.720,09 zł 

 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 258.984,93 zł 

 Szkolenia – 78.466,41 zł 

 Prace interwencyjne – 117.311,54 zł 

Łącznie w ramach projektów pozakonkursowych pozyskano: 2.239.418,22 zł. 

Środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w ramach projektów 

konkursowych w 2021 roku: 

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

realizację programu – 650.000,00 zł w tym w 2021 r. – 65.000,00 zł. 
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Projekt pt. „Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim” realizowany jest                    

w okresie od: 2021-11-01 do: 2023-10-30. 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). 

Środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w ramach projektów 

pozakonkursowych w 2021 roku: 

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

programu – 195.922,16 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach projektu POWER: 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla pracodawcy  

art. 15 zzb – 151.402,16 zł 

 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych art. 

15 zzc – 44.520,00 zł 

Łącznie w ramach projektów pozakonkursowych pozyskano: 195.922,16 zł. 

Środki pozyskane w ramach Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań o których 

mowa w art. 15zzb – 15 zze, 15zze2  oraz 15zze4 i 15 zze4a  ustawy COVID-19 w 2021 r. : 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla pracodawcy  

art. 15 zzb – 1.148.597,84 zł 

 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych  

art. 15 zzc – 455.480,00 zł  

 Pożyczki bezzwrotne na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy art. 15 zzd – 50.000,00 zł  

 Pożyczki bezzwrotne na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu 

działalność pożytku publicznego art. 15 zzda – 50.000,00 zł 
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 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych 

art. 15 zze – 50.000,00 zł 

 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej 

art. 15 zze2  - 50.000,00 zł  

 Jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców art. 15 zze4 – 

2.100.000,00 zł 

 Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne  

art. 15 zze4a – 100.000,00 zł 

Łącznie w ramach Funduszu Pracy pozyskano: 4.004.077,84 zł. 
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8. Promocja powiatu 

Konsekwencja ograniczeń wprowadzonych w wyniku sytuacji pandemicznej spowodowanej 

wirusem SARS-CoV2 było ograniczenie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Jednak Powiatowe Biuro Promocji podejmowało szereg działań mających na celu promocję 

powiatu głubczyckiego. 

Wykaz działań związanych z promocja Powiatu Głubczyckiego w roku 2021: 

 Prowadzenie strony internetowej www.powiatglubczycki.pl 

 Prowadzenie fanpage’a urzędu @starostwo.glubczyce 

 Przygotowanie materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu 

działalności samorządu powiatu głubczyckiego realizowane przez Radio Doxa. 

 Przygotowanie materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu 

działalności samorządu powiatu głubczyckiego realizowane przez Radio Opole. 

 Przygotowanie materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu 

turystyki powiatu głubczyckiego publikowanych na łamach Dziennika Warto Wiedzieć 

pod hasłem „WARTO ZOBACZYĆ: POWIAT GŁUBCZYCKI ZAPRASZA” 

 Opracowanie i realizacja życzeń świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie) dla 

mieszkańców w lokalnej prasie i telewizji tvpogranicze.pl oraz w mediach 

społecznościowych. 

 Przygotowanie materiałów i organizacja gry terenowej szlakiem atrakcji powiatu 

głubczyckiego. 

 Opracowanie i wydruk 300 szt. kalendarzy trójdzielnych przeznaczonych na cele 

promocyjne. 

 Wykonanie materiałów promocyjnych powiatu głubczyckiego w postaci: teczek 

gratulacyjnych, desek z klipem, stacji pogodowych, przyborników na biurko z zegarem, 

woreczków sportowych dla dzieci, ołówków dla dzieci, długopisów, maskotek, 

http://www.powiatglubczycki.pl/
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notesów, ekologicznych butelek, parasoli, obudowy na lodówkę społeczną. Każdy 

przedmiot został ologowany herbem powiatu. 

 Dystrybucja „Albumu Głubczyckich Rodzin Kresowych” oraz zbiórka materiałów do  

2 cz. Albumu. 

 Opracowywanie drukowanych materiałów służących promocji powiatu.  

Promocja poprzez kulturę. 

Każdego roku samorząd powiatowy pomaga w realizacji i wspiera finansowo organizację 

przedsięwzięć kulturalnych odbywających się na terenie powiatu głubczyckiego. Wiele z tych 

wydarzeń ma już swoją wieloletnią historię w kalendarzu imprez kulturalnych pod 

patronatem Starosty Głubczyckiego. Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć 

zrealizowanych przy udziale środków finansowych budżetu powiatu w 2021 r.: 

 XXXII Powiatowy Przegląd Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. 

 „Świąteczna paka dla samotniaka”. 

 XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II oraz X Powiatowy Konkurs 

Plastyczny „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”. 

 Wystawa w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej przedstawiającej „Album 

głubczyckich rodzin kresowych”. 

 XX Festiwal Kultury Powiatowej. 

 IV Targi Odnowy Wsi „Spichlerz Opolszczyzny” w Pilszczu promujące wyroby 

rękodzielnicze, cukiernicze, ludowe, szkółkarskie 

 IX Polsko-Czeskie Kolędowanie w Wysokiej z jarmarkiem świątecznym lokalnych 

wyrobów i rękodzieła. 

Niewielka liczba dofinansowanych przedsięwzięć ma związek z zaistniałą sytuacją 

epidemiologiczną i rezygnacją z organizacji lub przesunięcia terminów wielu wydarzeń na 

kolejny rok. 
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Promocja poprzez sport. 

Rok rocznie samorząd powiatowy wspiera finansowo i pomaga w realizacji przedsięwzięć 

sportowych. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przy udziale środków finansowych 

budżetu powiatu głubczyckiego w 2021 r.: 

 VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez 

przeszkody – Wysoka 2021. 

 Bieg Niepodległościowy ku pamięci Józefa Koziny. 

 Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Głubczyckiego. 

 VIII Bieg Branicki. 

 Międzyklubowe Nocne Zawody Wędkarskie Klubów HDK. 

 XIII Półmaraton Kietrz&Rohov. 

 Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do. 

 Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w badmintonie. 

 Zakup kimona dla zawodnika Karate Do Głubczyce powołanego do Kadry Narodowej 

Mistrzostw Świata seniorów karate WKF w Dubaju. 

Pozostałe działania. 

Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie samorządów, od 2003 roku 

prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie bezpłatnego  

i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego  

i jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez 

ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok, po jego zamknięciu ogłaszane są 

wyniki, a następnie wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz 

nagrody. 
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Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu 

kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: 

 działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 

 rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 

samorządu terytorialnego, 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

 rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

 promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

 promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, 

 wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, 

 promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, 

 współpraca krajowa i międzynarodowa, 

 działania promocyjne. 

Powiat Głubczycki zajął 18 miejsce w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców oraz  

2 miejsce wśród powiatów województwa opolskiego. 

Pozyskane środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne. 

W ramach  naborów ogłaszanych ze środków krajowych Powiat Głubczycki uzyskał 

dofinansowanie następujących projektów: 

 Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 1220 O w Branicach na wysokości 

Ośrodka Terapii Uzależnień w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia 

dla pieszych. 
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 Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 1216 O w Głubczycach w pobliżu szkoły 

podstawowej oraz dworca autobusowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg – przejścia dla pieszych. 

 Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 1285 O w Głubczycach w pobliżu 

placówek handlowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przejścia dla 

pieszych. 

 Budowa przejścia dla pieszych oraz 15 metrów chodnika w ciągu drogi powiatowej 

1292 O w Kietrzu na wysokości cmentarza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg – przejścia dla pieszych. 

W ramach naborów ogłaszanych ze środków zagranicznych Powiat Głubczycki uzyskał 

dofinansowanie następujących projektów: 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 

Południowego – Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. 

 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 

 Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej i działania 

sprzyjające poprawie efektywności fizycznej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 
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9. Ochrona zdrowia 

W ramach programów i projektów zostały zrealizowane w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach następujące zadania w 2021 roku: 

Lp Nazwa zadania Wartość 
zadania 

(zł) 

Źródła 
finansowania 

Wartość 
pozyskanych  

środków 
zewnętrznych 

(zł) 

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 

104.599 wkład własny 
+ dofinansowanie 
ze środków RPO 
WO 2014-2020 

93.148,02 Zostanie 
rozbudowana 
infrastruktura 
informatyczna 
Szpitala w celu 
skrócenia kolejek               
i szybszego dostępu 
do usług 
zdrowotnych, 
umożliwienia 
współpracy 
jednostek 
medycznych na 
terenie 
województwa. 

2. Realizacja projektu pn. 
„Opolskie wspiera 
szpitale w walce 
 z COVID-19” w ramach 
RPO WO na lata 2014-
2020 

1.080.800 wkład własny + 
dofinansowanie 

94,5% ze środków 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego oraz 
budżetu państwa 

1.021.356 Wykonanie instalacji 
dystrybucji tlenu 
medycznego ze 
zbiornikiem tlenu,               
a także zakup 
aparatury i sprzętu 
medycznego do walki 
z COVID-19 

3. Projekt realizowany                 
w oparciu o umowę                   
o powierzenie grantu        
w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-
2020 pn. „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz 
bezpieczeństwa 
personelowi ZOL, DPS, 
ZPO i hospicjów na 
czas COVID-19” 

190.904,10 sfinansowany 
84,17% ze 
środków 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego oraz 
15,83% z dotacji 

celowej z budżetu 
państwa 

190.904,10 Grant przeznaczono 
na wypłatę dodatków 
do wynagrodzeń 
pracowników ZOL 
oraz zakup środków 
ochrony osobistej                 
i środków do 
dezynfekcji dla 
personelu ZOL 
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4. Zakup ambulansu 
medycznego typu C  
z noszami w ramach 
oraz środków ochrony 
ind. w ramach projektu 
pn. „Zakup ambulansu 
oraz środków ochrony 
indywidualnej dla 
zespołu ratownictwa 
medycznego 
działającego przy SP 
ZOZ w Głubczycach” 

520.000 darowizna 
finansowa EKO-

OKNA S.A. 

520.000 zakup ambulansu 
oraz środków 
ochrony 
indywidualnej dla 
zespołu ratownictwa 
medycznego do walki 
z wirusem SARS-CoV-
2 

5. Darowizna sprzętu 
medycznego do 
zapobiegania, 
przeciwdziałania  
i zwalczania COVID-19, 
tj.: respiratory, 
urządzenia do 
kompresji kl. 
piersiowej , aparaty do 
tlenoterapii, aparat 
USG, pompy infuzyjne, 
łóżka szpitalne, 
pulsoksymetr. 

1.185.325,60 darowizna 
rzeczowa  

z zasobów RARS 
oraz MZ 

1.185.325,60 darowizna sprzętu 
medycznego w celu 
przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu 
się zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 oraz 
zwalczania zakażeń            
i chorób zakaźnych          
u ludzi 

6. Zakup 2 
kardiomonitorów 
kompaktowych dla 
pacjentów pododdziału 
zakaźnego Oddziału 
Wewnętrznego 

29.311,20 wkład własny 0,00 Niezbędny sprzęt na 
pododdział zakaźny 
Oddziału 
Wewnętrznego do 
walki z wirusem 
SARS-CoV-2 

7. Zakup używanego 
ambulansu do 
transportu 
medycznego 
pacjentów 

57.000 wkład własny 0,00 wymiana 
wyeksploatowanego 
ambulansu 

8. Zakup drobnego 
sprzętu medycznego 
oraz innego 
wyposażenia 
niemedycznego na 
potrzeby oddziałów 
szpitalnych (w tym 
pododdziału zakaźnego 
covid-19), ZOL  
i poradni 
specjalistycznych 

24.886,67 wkład własny 0,00 wymiana zużytego 
lub zakup nowego 
niezbędnego sprzętu 
medycznego                     
i niemedycznego 
(narzędzia 
chirurgiczne, drobny 
sprzęt medyczny, 
wózki dla chorych 
itp.) 
 

 RAZEM 3.192.826,57  3.010.733,72  
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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” dofinansowanego ze środków RPO WO 2014-2020 - działanie 10.3. 

 

Zbiornik tlenu i instalacja tlenowa – zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Powiat 

Głubczycki oraz w ramach projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”. 

 

Zakup ambulansu medycznego typu C z noszami w ramach oraz środków ochrony ind.  

w ramach projektu pn. „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej dla zespołu 

ratownictwa medycznego działającego przy SP ZOZ w Głubczycach”. 
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Darowizna sprzętu medycznego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj.: 

respiratory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej , aparaty do tlenoterapii, aparat USG, 

pompy infuzyjne, łóżka szpitalne, pulsoksymetr. 

      

Zakup 2 kardiomonitorów kompaktowych dla pacjentów pododdziału zakaźnego Oddziału 

Wewnętrznego. Zakup drobnego sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia 

niemedycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych ZOL i poradni specjalistycznych. 

     

Zakup używanego ambulansu do transportu medycznego pacjentów. 
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10. Nieodpłatna pomoc prawna 

Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna – 

udzielanie porad z zakresu prawa i edukacji prawnej w 2 punktach w Powiecie Głubczyckim 

wyniosła w 2021 roku 128.892 zł.   

W ramach powyższej kwoty zapewniono mieszkańcom powiatu dostęp do nieodpłatnej 

pomocy prawnej w dwóch punktach: 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, 

 Urzędzie Miejskim w Kietrzu. 

Obsługa punktu w Głubczycach została powierzona radcom prawnym wskazanym przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Radcowie udzielali porad z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji. 

Obsługę punktu w Kietrzu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej zapewniała do 18.03.2021 r. 

organizacja pozarządowa – Fundacja Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, wyłoniona              

w konkursie ofert. W związku z wykreśleniem przez Wojewodę Opolskiego z dniem 

08.02.2021 r. wspomnianej fundacji z listy organizacji pozarządowych uprawnionych do 

prowadzenia punktów na obszarze województwa opolskiego w zakresie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiat Głubczycki 

rozwiązał z nią umowę. Od dnia 19.03.2021 r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali 

radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz adwokaci z Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Opolu. 

Ilość  udzielanych  porad  w  ramach  nieodpłatnej  pomocy  prawnej w  Powiecie  

Głubczyckim w 2021 roku wyniosła 511 w tym: 

 Punkt  Głubczyce – 370, 

 Punkt  Kietrz – 141. 
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11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wydatkowanie środków budżetowych na zadania z ochrony środowiska 

Dofinansowanie do kosztów zainstalowania nowych źródeł ogrzewania ze środków budżetu 

powiatu głubczyckiego (94 dotacji do wymiany źródeł ciepła = 152 200 zł; rezygnacja i zwrot 

środków: 5 dotacji, ostateczna wydatkowana kwota : 148 600 zł przy udzielonych  

89 dotacjach) 

Wymiana źródeł ciepła oraz zakup i montaż pomp ciepła 

 Sprawdzenie wniosku pod kątem merytorycznym - 102 wnioski (8  - odmowa), 

 sporządzenie pisma o przyznanie dotacji na zarząd - 94 pisma, 

 informacja do Inwestora o przyznaniu dotacji - 94 informacje, 

 informacje do Inwestorów o niezakwalifikowaniu wniosku o dotację - 8 informacji, 

 sporządzenie umowy dotacji i podpisanie z Inwestorem - 94 umów, 

 wystąpienie do wydziału finansowo- budżetowego o wypłatę środków - 94 wystąpienia 

 sporządzenie aneksów do umów - 11 aneksów, 

 przyjęcie oraz sprawdzenie rozliczeń dotacji - 89 rozliczeń dotacji, 

 sporządzenie protokołu rozliczenia dotacji - 89 protokołów, 

 Prowadzenie rejestru przyznanych dotacji i rejestru zwrotów dotacji. 

Zakup nagród w ramach Konkursu ekologicznego „Siejąc kwiaty pomagamy pszczołom”  - 

1000,00 zł. 

Wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku : Głubczyce ul. Rożnowska -   3 321 zł. 

Dofinansowanie – termomodernizacja budynku SOSW w Głubczycach : 143 222 zł. 

Łącznie: 292 822 zł 
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Przeprowadzenie procedury przetargowej : „Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej  

w Głubczycach” 

 Sprawdzenie i aktualizacja dokumentacji Inwentaryzacja Przyrodnicza Pomnika 

Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach wraz z Przedmiarem prac i kosztorysem 

inwestorskim 

 Dwukrotne wystąpienie do Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew (ponowne wystąpienie z uwagi na zmianę terminu wykonania zadania) 

 Dwukrotne wystąpienie do RDOŚ w Opolu o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk 

gatunków chronionych (ponowne wystąpienie z uwagi na zmianę terminu wykonania   

zadania) 

 Sporządzenie projektów umów dla wykonawcy zadania Pielęgnacja Pomnika Przyrody 

oraz nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru entomologicznego i ornitologicznego 

 Udział w pracach Komisji Przetargowej 

 Przeprowadzenie postępowań dla dwóch zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej 130 000 zł. 

 Unieważnienie postępowań  

 Ponowna procedura przetargowa dla Wykonawcy zadania Pielęgnacja Pomnika 

Przyrody oraz nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru entomologicznego  

i ornitologicznego 

 Wyłonienie wykonawcy oraz nadzorów, podpisanie umów, przekazanie terenu. 
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