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20 lat Powiatu Prudnickiego
25 lat współpracy polsko-czeskiej
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WSTĘP
Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą 20 lat funkcjonowania Powiatu
Prudnickiego, odrodzonego po ćwierćwieczu, w roku 1998. Położony w południowej
części Województwa Opolskiego, niewielki
obszarowo powiat, dysponuje atutami, które samorządowe władze starają się twórczo
wykorzystywać. Ziemia Prudnicka posiada
ponadprzeciętne walory turystyczno-krajoznawcze, potencjalnie dogodne położenie
komunikacyjne, znakomitą kulturę upraw
rolnych i spore możliwości rozwojowe
w dziedzinie gospodarki. Jej największym
atutem są jednak ludzie i ich kultura, predyspozycje i przymioty. Zarówno rdzenni
mieszkańcy, jak i przybysze z odległych zakątków dawnej II Rzeczpospolitej, zamieszkali tu po II wojnie światowej.
W związku z wieloletnimi zapóźnieniami
w rozwoju infrastruktury, w porównaniu
zwłaszcza do regionów Europy Zachodniej,
działania Powiatu Prudnickiego – Starostwa
Powiatowego w Prudniku i podległych instytucji – postrzegane są przede wszystkim
przez pryzmat działalności inwestycyjnej
i remontowej. Ta w ostatnich kilkunastu latach jest znacząca, głównie za przyczyną
godnej uwagi aktywności w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym
zwłaszcza unijnych.
Według rankingu pisma samorządowego
Wspólnota (listopad 2018 r.), Powiat Prudnicki zajmuje 18. miejsce w Polsce i drugie
w Województwie Opolskim wśród samorządów powiatowych, pod względem poziomu
wykorzystywania środków pochodzących
z funduszy unijnych.
Z kolei według prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich rankingu powiatów
liczących do 60 tys. mieszkańców, Powiat
Prudnicki w ostatnich latach regularnie plasuje się w czołowej dwudziestce w kraju (edycje 2014 i 2015 – 11. miejsce; 2016 – 17. miejsce; 2017 – 11. miejsce; 2018 – 16. miejsce).
Należy zaznaczyć znaczący progres, gdyż

wcześniej – w latach 2011 i 2012 – Powiat
zajmował 28. miejsce w rankingu, a w latach
2004–2010 były to odległe pozycje w drugiej
setce tego zestawienia.
Na pograniczu polsko-czeskim Powiat Prudnicki utrzymuje pozycję lidera
pod względem ilości złożonych projektów
i otrzymanego dofinansowania w ramach
programów współpracy transgranicznej
Czechy-Polska (już w 2014 r. został uznany
za najbardziej aktywnego beneficjenta Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska, na podstawie badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską).
Powiat Prudnicki, a w szczególności Starostwo Powiatowe, skutecznie wykorzystuje
szansę jaką dają środki zewnętrzne, realizując rekordową liczbę dofinansowanych z różnych źródeł przedsięwzięć.
Wartość ogólna realizowanych w latach
2007–2018 projektów to 137 453 050,75 PLN
W tym dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej i EOG (Fundusze Norweskie):
73 513 065,36 PLN
Wartość pozyskanego dofinansowania
ze środków krajowych: 25 780 219,47 PLN
Łączna wartość dofinansowania realizowanych projektów: 99 293 284,83 PLN
Aktywność i sukcesy Powiatu Prudnickiego, zwłaszcza w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrze i skuteczne ich wydatkowanie, są coraz częściej dostrzegane na szczeblu
regionalnym, a także krajowym.
Przykładowo, w październiku 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, podczas
uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, uhonorował Powiat
tytułem DRUŻYNY SEZONU FUNDUSZY EUROPEJSKICH, za udział w realizacji
dwóch dużych projektów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego a także Bliżej
rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
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oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja.
Uroczystość podsumowała ostatnie lata działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego, oraz podział 4 mld
zł przeznaczonych dla regionu do roku 2020.

Również w 2018 r. Związek Powiatów
Polskich przyznał Staroście Radosławowi
Roszkowskiemu Honorową Statuetkę i tytuł SAMORZĄDOWCA 20-LECIA. Wyróżnienie zostało
przyznane „za
szczególny wkład
w rozwój lokalny,
a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”.

Powiat wśród „Drużyn Sezonu Funduszy Europejskich” (2018).

Powiat Prudnicki otrzymał również Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego
Partnerstwo bez granic (edycja 2016), przyznawaną za najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Opolszczyzny wspólnie
z partnerami zagranicznymi.

Powiat Prudnicki został również zwycięzcą w X edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego.
Za miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy
jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu
kontaktów społecznych ze względu na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne – zostało uznane Centrum Usług
Społecznych Powiatu Prudnickiego, czyli
teren skupiony wokół Starostwa Powiatowego, zrewitalizowany przy wsparciu kilkunastu źródeł zwrotnego finansowania.

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego
„Partnerstwo bez granic”, edycja 2016

Doceniono realizację przez Starostwo
Powiatowe projektu Sport – skuteczne narzędzie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu dzieci, przeprowadzonego
w 2016 r. wspólnie z Partnerem Norweskim – Frøya Kommune.
Gala Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Opolskiego” (2018)
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STAROSTWO POWIATOWE
Siedzibę Starostwa Powiatowego pierwotnie zaplanowano w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, w obiekcie „powojskowym”.
W listopadzie 1999 roku Powiat otrzymał
dotację celową z budżetu państwa w kwocie
394 tys. zł na remont budynku, z terminem
wykorzystania do końca czerwca 2000 roku.
Z pozyskanych środków zakupiono materiały budowlane. Wartość robót związanych
z przebudową budynku koszarowego miała
wynosić 2,45 mln zł. W celu sfinalizowania
zadania ówczesny Zarząd zabiegał o pozyskanie dodatkowych środków finansowych,
bez których ukończenie zdania było trudne,
jednakże bez efektów. W kwietniu 2001 roku
Rada Powiatu zadecydowała o zaciągnięciu
kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln
zł na zakończenie remontu siedziby, uruchomiono procedury udzielenia zamówienia publicznego, jednakże pod koniec 2001
roku, z uwagi na niedoszacowanie budżetu
w zakresie zadań edukacji publicznej, oraz
pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia Powiat odstąpił od remontu siedziby.
W celu zabezpieczenia dostępności do usług
medycznych swoich mieszkańców Powiat,
rozpoczynając restrukturyzację SP ZOZ-u,
musiał zapewnić środki finansowe na jego
funkcjonowanie, zaciągając kredyt na udzielenie pożyczki dla ZOZ w kwocie 1 mln zł.
W 2003 roku Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o odstąpieniu od remontu
obiektu przy ul. Dąbrowskiego i ustaleniu
siedziby Powiatu Prudnickiego w budynku
dawnego internatu Zespołu Szkół Rolniczych, przy ul. Kościuszki 76. W związku
z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Powiat w 2004 roku zobowiązany został do zwrotu dotacji uzyskanej
z budżetu państwa, co wykluczało prawo
otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości,
z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych usta-

wami oraz zadań własnych, których obowiązek dotowania z budżetu państwa wynika
z odrębnych ustaw. Dlatego też dodatkowe
środki finansowe budżetu państwa w okresie zastosowanej sankcji, nie były dostępne
dla Powiatu Prudnickiego, co dotknęło także
nowe już władze Powiatu.
W latach 2004–2006 przystąpiono do realizowanego przez Urząd Marszałkowski
projektu e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny dotyczącego wprowadzenia w urzędach
kompleksowej obsługi klienta zewnętrznego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami. Wartość
całkowita projektu dla Powiatu Prudnickiego – 213,68 tys. zł, w tym dofinansowanie
151,46 tys. zł. Wykonano również serwerownię za kwotę 78 tys. zł. Wdrożenie systemu,
nie tylko w Prudniku, trudno uznać za sukces.
W obecnej siedzibie usytuowanej w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, w 2005 roku,
korzystając ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 169 tys. zł, wykonano
przyłącze i wymiennikownię ciepła (łącznie:
195, 46 tys. zł.). W 2006 roku wykonano remont I piętra (119 tys. zł.), natomiast w 2007
roku, w kolejnej kadencji samorządu – II piętra (sanitariaty Ip. i IIp.) oraz reprezentacyjną
salę konferencyjną (294 tys. zł).

Sala konferencyjna

W 2008 roku, ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska dokonano
wymiany okien (84,73 tys. zł.). W 2009 r.
za kwotę ok. 60 tys. zł., pozyskanych z Euro-
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pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zrealizowano remont punktu informacyjnego o funduszach unijnych na parterze budynku. Dodatkowo stworzono Biuro Podawcze dla lepszej obsługi klientów urzędu.

Dokonano również kompleksowego remontu Wydziału Komunikacji i Transportu
(307 tys. zł.), przebudowano parter obiektu
Starostwa, w celu stworzenia prawidłowych
warunków obsługi dla klientów, wprowadzono system kolejkowy (30 tys. zł.).

Lokalny Punkt Informacyjny o funduszach UE

W 2012 r. Powiat pozyskał środki w wysokości 250 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na zadanie termomodernizacji budynku Starostwa, w ramach
którego dokonano m.in.: utylizacji płyt
azbestowo-cementowych, roboty dekarskie
i odgromowe, docieplenie: stropodachu wełną
mineralną, ścian zewnętrznych styropianem,
malowanie elewacji (łącznie: 365,46 tys. zł.).

Budynek Starostwa po termomodernizacji
6

Nowy Wydział Komunikacji

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II pozyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 129 tys. zł na likwidację barier architektonicznych w siedzibie Starostwa.
W ramach projektu wykonano:
l windę zewnętrzną z napędem hydraulicznym przy elewacji wschodniej budynku;
l dwubiegową pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne wraz
z daszkiem nad wejściem;

l

l

nowy chodnik i podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku siedziby Starostwa od ul. Kościuszki o nawierzchni
z kostki brukowej.
Kolejne inwestycje wsparte przez PFRON, to:
podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Starostwa,
oświetlenie ewakuacyjne wewnątrz budynku, oraz zaplanowana na rok 2019 modernizacja klatek schodowych.

Ostatnią, jak dotąd, inwestycją w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną było stworzenie siłowni zewnętrznej usytuowanej
przy kompleksie Orlik, w ramach projektu
Atrakcyjne pogranicze. Siłownia składa się z
10 elementów do ćwiczeń, m.in. orbitreka,
wioślarza, biegacza, twistera, żwirowe alejki
wykonano w ramach środków własnych
Powiatu (koszt zadania 86 tys. zł.,
dofinansowanie 82 tys. zł.).

Starosta Prudnicki prowadzi politykę
zatrudnienia przyjazną osobom niepełnosprawnym, dlatego też pozyskiwane są środki na wyposażenie stanowisk pracy dla w/w
osób. W ramach środków tych zakupiono:
l za kwotę 51,5 tys. zł rozdrabiarkę do gałęzi, kosę mechaniczną, pilarki, kosiarkę samojezdną, wiertnicę do gruntu oraz kosę
spalinową ręczną – na stanowisko pracy
robotnik gospodarczy w Wydziale Infrastruktury Powiatu;

Likwidacja barier architektonicznych
w siedzibie Starostwa

Zakupione
urządzenia
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l

l

za kwotę 46 tys. zł samochód Opel MOVANO do przewozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stworzono stanowisko
pracy kierowcy w Wydziale Infrastruktury
Powiatu – rok 2012;
za kwotę 65 tys. zł ciągnik do koszenia poboczy, porządkowania dróg itp. – stworzono stanowisko pracy kierowca w Wydziale
Infrastruktury Powiatu – rok 2010,

Ciągnik do koszenia poboczy
l

za kwotę 39 tys. zł., urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe, program ROADMAN, szafy przesuwne – stanowisko
ds. ewidencji dróg w Wydziale Infrastruktury Powiatu – rok 2011.

Szafy przesuwne
l
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w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych utworzone zostało stanowisko ds. komunikacji społecznej
(media społecznościowe oraz dokumentacja filmowa i fotograficzna wydarzeń).
Ze środków PFRON pozyskano kwotę
17 823,93 tys. zł, na zakup: sprzętu foto-video (kamera filmowa, wraz z osprzętem,

wyposażenia studia, zestawu fotograficznego (aparat wraz z obiektywami), zestawu komputerowego, oprogramowania do
montażu filmowego, mebli biurowych.
(rok 2018).

Działania podejmowane przez Powiat
na rzecz osób niepełnosprawnych zostały
dostrzeżone nagrodzone, czego dowodem
jest zaprezentowany poniżej dyplom.
W ramach przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
w ostatnich latach, bezrobotni uczestniczący
w zajęciach praktycznych w ramach kursów
przyuczających do zawodu, wykonali m.in.:
l plac manewrowy od północnej ściany siedziby Starostwa Powiatowego wraz z drogą
dojazdową, chodnik wzdłuż zachodniej
ściany siedziby Starostwa Powiatowego,
wewnętrzna drogę dojazdową do siedziby
Starostwa Powiatowego od ul. Reja, którą
kończyli już w ramach robót publicznych,
prace brukarskie przy SOSW w Prudniku
i hali ZS w Głogówku;
l remont holu wejścia głównego siedziby
Starostwa Powiatowego, prace remontowe
w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym w I LO, Domu Dziecka w Głogówku i Starostwie.
W ramach przeprowadzonych staży, robót
interwencyjnych i publicznych realizowane
są cyklicznie następujące zadania:
l pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
w tym: koszenie poboczy i miejsc zielonych, podcinanie i pielęgnacja drzew,
wycinanie samosiejek z rowów i poboczy
wraz z karczowaniem i rozdrabnianiem
drewna pozyskanego z wycinki, grabienie
liści, plantowanie,

usuwanie piasku, ziemi, połamanych gałęzi, liści i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego,
l prace ziemne przy usuwaniu zamulenia
rowów odwadniających pas drogowy oraz
prace ziemne przy odtwarzaniu rowów odwadniających, ścinka poboczy,
l drobne remonty dróg, uzupełnianie oznakowania, konserwacja barier ochronnych,
l odśnieżanie,
l porządkowanie terenów należących do Powiatu, sprzątanie i utrzymanie chodników,
utrzymanie terenów zielonych,
l prace remontowo-budowlane na powiatowych obiektach.
Z inicjatywy Zarządu Powiatu III kadencji
(2006–2010) powstała brygada remontowa,
która wykonuje większość prac remontowo-budowlanych na obiektach jednostek organizacyjnych, odciążając budżety tych jednostek. Zrealizowano m.in:
l remont pomieszczeń byłego internatu
II LO na nowoczesną bursę / internat;
l przebudowę parteru siedziby Starostwa
na Wydział Transportu i Komunikacji;
l remont korytarza III piętra siedziby Starostwa;
l remont łazienek i biur na wszystkich kondygnacjach siedziby Starostwa;
l przebudowa poddasza w Powiatowym
Urzędzie Pracy na pomieszczenia biurowe;
l remont sali gimnastycznej na ul. Prężyńskiej;
l prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku oraz Domu Dziecka
w Głogówku w zakresie ścian, sufitów
i podłóg na korytarzach, klatkach schodowych, w: pokojach pensjonariuszy i dzieci,
świetlicy, kuchni, sali terapii oraz na dachu;
l remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i szatni w Zespole Szkół Rolniczych;
l ogrodzenia: posesji I LO w Prudniku od
ul. Gimnazjalnej oraz posesji Zespołu
Szkół w Głogówku;
l

wymianę wykładziny podłogowej w klasach, na korytarzach i w szatniach I i II LO
w Prudniku oraz ZS w Głogówku;
l remont korytarza, klatki schodowej i dachu wraz z przemurowaniem kominów,
wymiana stolarki drzwiowej w PCPR.
W celu doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządowych Powiatu i tworzących go gmin, w latach 2010–2011,
realizowany był projekt pn. Podniesienie
kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
budżetu państwa (koszt: 600,54 tys. zł, z UE:
572,92 tys. zł, projekt zajął w ocenie 7 miejsce w kraju!). Pracownicy mogli uczestniczyć
w specjalistycznych szkoleniach i kursach
oraz studiach podyplomowych z zakresu administracji.
6 pracowników Starostwa zakwalifikowało się do projektu prowadzonego przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pn.
Systemowe wsparcie procesów zarządzania
w JST, którego celem jest wdrożenie nowego
systemu działania samorządu, wzrost wiedzy i umiejętności pracowników zakresie
wykorzystania nowego standardu działania
mającego status rekomendacji Ministerstwa.
Starosta Radosław Roszkowski inicjuje nowe
kierunki współpracy zagranicznej (Norwegia, Szkocja).
Powiat, w ramach realizacji zadań własnych, aktywnie współpracuje z partnerami
samorządowymi. Dla przykładu co roku
przekazuje samorządom gminnym środki
na: organizację dożynek powiatowo-gminnych, prowadzenie schronisk młodzieżowych czy biblioteki publicznej. Wspiera także
Muzeum Ziemi Prudnickiej. Gminy z kolei
partycypują w kosztach zadań inwestycyjnych Powiatu, zwłaszcza drogowych.
Wraz z 16 partnerami Powiat Prudnicki
zrealizował w ramach tzw. „Funduszy Norweskich” projekt pn. Partnerstwo Nyskie
2020, którego całkowita wartość wyniosła
2 mln 669 tys. 830,28 zł (dofinansowanie
l
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dla Powiatu Prudnickiego – 157 tys. zł, wkład
własny – 23 tys. zł). Celem przedsięwzięcia,
które w konkursie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego zajęło I miejsce w kraju, było
wygenerowanie mechanizmów długofalowej
współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej
gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. Opracowano dokumenty planistyczne
dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej
i 3 strategii sektorowych, tj.:
l Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego;
l Strategii Rozwoju Transportu;
l Strategii Rynku Pracy;
l Strategii Rozwoju Społecznego;
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie
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tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.
Kolejnym etapem mają być wspólnie realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.
Powiat Prudnicki odpowiedzialny jest
za promocję projektu, a także koordynuje
tworzenie Strategii Rynku Pracy.
W 2014 roku, wraz z 18 partnerami z województwa Opolskiego i Śląskiego Powiat
Prudnicki przystąpił do projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie
świadomości mieszkańców w celu stworzenia
elektronicznej administracji publicznej, który
w przeciwieństwie do projektu E-urząd ma
stanowić rzeczywisty przełom w elektronicznym obiegu dokumentów. Wartość projektu
dla Powiatu wynosi 273 tys. zł, wkład własny
niefinansowy 41 tys.zł. Zakupiony został
sprzęt komputerowy, oraz nowoczesne oprogramowanie, moduły formularzy internetowych: EBO, eObieg.

ZARZĄDZANIE POWIATEM
Szans na przyśpieszony rozwój Powiatu
upatrywać należy w przemyślanym i szczególnie aktywnym pozyskiwaniu pieniędzy
unijnych i rządowych, a następnie rozsądnym
ich wydatkowaniu na zaniedbaną infrastrukturę drogową, szpitalną i edukacyjną. W tej
dziedzinie aktualne władze Powiatu osiągnęły
rzeczywisty sukces mierzony obiektywnymi
wskaźnikami. W rankingu ogólnopolskiego
czasopisma samorządowego „Wspólnota” Powiat Prudnicki uplasował się na 18. miejscu
w Polsce wśród 314 powiatów, w ogólnym
rankingu Związku Powiatów Polskich, Powiat Prudnicki kilkakrotnie plasował się na
11. miejscu w Polsce wśród ok. 100 powiatów
o populacji do 60 tys. mieszkańców. Ewaluacja
zlecona przez Komisję Europejską wykazała,
że Powiat Prudnicki jest najbardziej aktywnym beneficjentem Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska,
obejmującego obszar od Turoszowa na zachodzie po Cieszyn na wschodzie. W ramach tego
i kolejnego programu – Interreg V-A, Powiat
realizuje ok. 60 projektów transgranicznych,
co jest rekordem w skali kraju.
Ważne są też nowe kierunki współpracy
zagranicznej: z Powiatem Nadwórna (Ukraina) – umowa podpisana w roku 2011, Gminą Frøya (Norwegia, 2 zrealizowane wspólnie projekty).
W uznaniu tych sukcesów jesienią 2013 roku,
na Zamku Królewskim
w Warszawie, w obecności wicepremiera Janusza
Piechocińskiego,
władzom Powiatu wręczony
został certyfikat laureata
wraz ze statuetką Euro–
Powiat.
Statuetka Euro-Powiat

Problemy z zadłużeniem
Jak wiadomo, w 2006 r. władze Powiatu
odziedziczyły po poprzednikach duże za-

dłużenie, którego wysokość wraz z odsetkami obciążyć miała budżet powiatu kwotą
ok. 23 mln zł. Nowy Zarząd Powiatu uczynił wiele by spłacić i zredukować to zadłużenie. W wyniku wygranego procesu z Narodowym Funduszem Zdrowia odzyskano
1,3 mln zł. tytułem dawnych wypłat wynikających z tzw. „ustaw 203 i 110”. Udało
się osiągnąć spory sukces i mimo realizacji
przez władze Powiatu licznych inwestycji
zadłużenie samorządu powiatowego zredukowano z 29,4% w 2010 r. do 23,6% budżetu w roku 2014. A przypomnijmy, że jeszcze
na początku kadencji 2006–2010 wynosiło
ono aż 46%. Wystarano się o ujęcie Powiatu
w rządowym planie „B”, co pozwoliło uzyskać rekordowo dużą wtedy w skali kraju
(3,5 mln zł.) dotację państwa na oddłużenie
– m.in. wykup części wyemitowanych przez
Powiat w 2004 r. obligacji.
W zakończonej w 2014 roku kadencji, m.in. dzięki wsparciu wywodzącej się
z Prudnika wicedyrektor ZUS Opole
Grażyny Hołdy udało się uzyskać umorzenie odziedziczonych po ZOZ zaległości wobec ZUS (ponad 400 tys. zł).

Inwestycje
Mimo niemałych problemów finansowych, w latach 2007–2018, zrealizowano
szereg istotnych dla mieszkańców Ziemi
Prudnickiej, opisanych niżej, inwestycji oraz
ogromną ilość tzw. projektów „miękkich”.
Wartość zrealizowanych przez Powiat Prudnicki w latach 2007–2018 zadań z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania
osiągnęła poziom 137 mln zł, z tego uzyskane dofinansowanie – unijne i krajowe, to
kwota sięgająca 100 mln zł.
Dużą aktywnością wykazano się w pozyskaniu pieniędzy z programów rządowych, a to
m.in. Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, Wesoła Szkoła (place zabaw przy
Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i Głogówku), Moje Boisko
– Orlik 2012, co zostało podkreślone na Konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
w ramach tzw. „Dni dobrych inwestycji”.
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Podsumowanie dokonań powiatu
prudnickiego w okresie 1999–2018
Dwadzieścia lat działalności samorządu
było czasem trudnych i odpowiedzialnych
decyzji, a o ich słuszności niejednokrotnie
można przekonać się po latach.
Wraz z rozpoczęciem swojej działalności, Powiat przejął majątek składający się
z 25,22 ha gruntów, 94 budynków oraz
299 km dróg i drogowych obiektów inżynierskich (m.in. 51 mostów). Większość budynków oraz dróg i mostów wymagała poważnych, czasem natychmiastowych remontów,
oraz nowych inwestycji.
Otrzymywane środki finansowe – dotacje
i subwencje z budżetu państwa, przy znikomych dochodach własnych – były i są niewystarczające do wykonywania nałożonych
zadań. Na przestrzeni lat wysokość budżetów
rocznych zmieniała się w zasadzie z zauważalną tendencją wzrostu. Ogółem dochody
i wydatki budżetu w latach 1999–2018 kształtowały się odpowiednio:
1999 rok: 26.362.628,00 zł (dochody)
– 26.304.836,00 zł (wydatki)
2000 rok: 32.740.909,00 zł (dochody)
– 32.590.718,00 zł (wydatki)
2001 rok: 34.907.265,00 zł (dochody)
– 35.424.924,00 zł (wydatki)
2002 rok: 31.895.577,00 zł (dochody)
– 32.590.718,00 zł (wydatki)
2003 rok: 28.957.995,00 zł (dochody)
– 27.890.025,00 zł (wydatki)
2004 rok: 29.929.131,00 zł (dochody)
– 30.717.968,00 zł (wydatki)
2005 rok: 32.505.235,00 zł (dochody)
– 40.278.409,00 zł (wydatki)
2006 rok: 34.657.453,00 zł (dochody)
– 36.880.778,00 zł (wydatki)
2007 rok: 36.122.834,00 zł (dochody)
– 35.856.386,00 zł (wydatki)
2008 rok: 38.298.718,00 zł (dochody)
– 39.242.448,00 zł (wydatki)
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2009 rok:
2010 rok:
2011 rok:
2012 rok:
2013 rok:
2014 rok:
2015 rok:
2016 rok:
2017 rok:
2018 rok:

44.869.019,00 zł. (dochody)
– 52.069.248,00 zł.(wydatki)
59.660.593,00 zł. (dochody)
– 55.912.904,00 zł. (wydatki)
56.157.961,00 zł. (dochody)
– 56.176.679,00 zł. (wydatki)
51.585.682,00 zł. (dochody)
– 50.923.476,00 zł. (wydatki)
49.546.230,00 zł. (dochody)
– 48.644.675,00 zł. (wydatki)
51.794.527,00 zł. (dochody)
– 57.482.970,00 zł. (wydatki)
55.618.851,00 zł. (dochody)
– 50.940.655,00 zł. (wydatki)
52.741.969,00 zł. (dochody)
– 53.344.052,00 zł. (wydatki)
54.765.182,00 zł. (dochody)
– 57.418.574,00 zł. (wydatki)
64.230.310,00 zł. (dochody)
– 63.184.999,00 zł. (wydatki)

Budżet roku 2019 zaplanowano w wysokości: 62.218.606,00 zł (dochody)
i 62.341.417,00 zł (wydatki).
Decyzje i uchwały organów Powiatu dotyczące realizacji zadań, w szczególności inwestycyjnych i remontowych podejmowane były
na podstawie zasobności rocznych budżetów
i możliwości uzyskania środków ze źródeł
zewnętrznych. Dobre chęci i życzenia często
musiały ustąpić miejsca finansowej rzeczywistości. Rada Powiatu i Zarząd poszczególnych
kadencji stawiały sobie cele i zadania do wykonania, następnie realizowały je.
Działania samorządu postrzegane są
przede wszystkim przez pryzmat działalności
inwestycyjnej i remontowej. Dokonania Powiatu w tym zakresie są – zwłaszcza w okresie ostatnich 3 kadencji – znaczące, jednakże nie zadowalają mieszkańców, jak i władz
samorządowych. Owocne w pozyskiwaniu
środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych krajowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej były lata
2008–2019.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
POWIATU PRUDNICKIEGO
W LATACH 2010–2018.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Corocznie część wydatków budżetu Powiatu stanowią środki finansowe przeznaczane na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz drogowych
obiektów inżynierskich (m.in. mostów).
Realizacja tych zadań wymaga wysokich
nakładów, ze względu na rozległą sieć dróg,
którymi zarządza Powiat Prudnicki, oraz
koszty robót i materiałów. W 2009 r. długość
dróg powiatowych wynosiła 295,3 km i była
o 52% większa od średniej przypadającej na
jeden powiat (a pamiętać należy, że powiat
prudnicki należy do niewielkich).
Rozpoczynając od najnowszych zadań:
ROK 2018
Na terenie Gminy Prudnik zakończono realizację zadania Przebudowa ul. Kolejowej
w Prudniku w ramach projektu partnerskiego Zintegrowany Transport Subregionu
Południowego – etap I, obejmującego: utworzenie ciągów pieszych i rowerowych, przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową i przystanków, oraz wykonanie zjazdów
na posesje i kanalizację deszczową.
Zadanie (o wartości 3 778 453,65 zł) zrealizowano z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014–2020 (w tym: dotacja z RPO
WO – 3 187 220,91 zł; środki własne Powiatu – 591 232,74 zł).

W partnerstwie z Gminą Lubrza wykonano przebudowę ulicy Wolności w Lubrzy,
obejmującą też budowę ciągów pieszych,
miejsc postojowych oraz obiektów towarzyszących w pasie ul. Wolności.
Zadanie zrealizowano z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Gmina Lubrza przyjęła na siebie obowiązki inwestora). Całkowita wartość zadania:
2 949 085,46 zł (w tym: dotacja z EFRROW
– 1 876503,00 zł; środki z Gminy Lubrza
– 530 811,14 zł; środki własne Powiatu –
530 811,14 zł).

Przebudowa ul. Wolności w Lubrzy (2018)

Za kwotę 368 480,80 zł wykonano również przebudowę drogi powiatowej na odcinku ul. Harcerskiej w Lubrzy (w tym
m.in.: wykonanie podbudowy jezdni oraz
pobocza; przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej). Zadanie to
w całości sfinansowane zostało przez Powiat
Prudnicki.
Na terenie Gminy Głogówek przeprowadzono przebudowę drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie (obejmującą m.in.
chodniki i zjazdy oraz wymianę nawierzchni
jezdni, remont kanalizacji odwadniającej).
Zadanie, o wartości 2 264 760,00 zł, zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 (dotacja z PRGiPID
– 1 132 380 zł; dotacja z Gminy Głogówek
– 566 190,00 zł; środki własne Powiatu –
566 190,00 zł).
Na terenie Gminy Biała, w ramach przebudowy chodnika na drodze powiato-
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wej w Olbrachcicach (wartość zadania:
140 000,00 zł; w tym: środki własne Powiatu
– 100 000,00 zł, środki z Gminy Biała –
40 000,00 zł) wykonano remont chodnika
wraz z zjazdami na długości 740 m, oraz odwodnienie jezdni.
ROK 2017
Na terenie Gminy Biała dokonano przebudowy drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza (skrzyżowanie z Drogą Wojewódzką 407) na odcinku ok. 3 km,
obejmującej m.in. poszerzenie oraz remont
nawierzchni i wzmocnienie jezdni, wykonanie chodników i zjazdów, pobocza, remont kanalizacji deszczowej we wsi Pogórze,
oraz remont mostu.
Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
o wartości 2 879 737,50 zł (w tym: dotacja
z EFRROW – 1 832 376,97 zł; środki z Gminy Biała – 500 000,00 zł; środki własne Powiatu – 547 360,53 zł).
Drugą realizowaną inwestycją był remont
chodnika w Śmiczu, obejmujący przebudowę chodnika i zjazdów na długości 420 m,
oraz remont odwodnienia na długości 300 m.
Na realizację tego zadania (o wartości
168 000,00 zł) Powiat przeznaczył z własnych środków kwotę 103 000,00 zł, Gmina
Biała – kwotę 65 000,00 zł.
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Dwie kolejne inwestycje drogowe miały
miejsce w Gminie Prudnik. W ramach przebudowy drogi powiatowej Niemysłowice – Szybowice, na odcinku ponad 2,2 km,
wykonano m.in. poszerzenie oraz nową nawierzchnię i wzmocnienie jezdni, chodniki
i zjazdy, przebudowano także skrzyżowanie.
Zadanie o wartości 1 mln 959 tys. zł wykonano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019 (w tym: dotacja z budżetu państwa – 963 399,00 zł; środki z Gminy
Prudnik – 200 000,00 zł; środki własne Powiatu – 795 625,00 zł).
Przebudowany został również most nad
rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec.

Zadanie to, o wartości 1 215 588,37 zł, zrealizowano w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury i Budownictwa (dotacja z MiB
– 605 000,00 zł; środki własne Powiatu –
610 588,37 zł).
ROK 2016
Sfinalizowano przebudowę mostu na
ul. Nyskiej w Prudniku. Wykonane prace
obejmowały m.in.: wzmocnienie dźwigarów
głównych przęseł, naprawę betonowych
podpór, przęseł, przyczółków i filarów. Zadanie o wartości 611 310,00 zł, zrealizowano
w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury i Budownictwa (dotacja z Ministerstwa
– 307 624,00 zł; środki z Gminy Prudnik
– 200 000,00 zł; środki własne Powiatu –
103 686,00 zł).

Most przy ul. Nyskiej w Prudniku (fot. Wikipedia)

Kolejne zadanie zrealizowane na terenie
Gminy Prudnik to budowa chodnika w Piorunkowicach (o szerokości 1,50 m, długości
250 m). Całkowita wartość zadania wyniosła
81 469,58 zł (w tym: środki z Gminy Prudnik – 40 734,79 zł; środki własne Powiatu –
40 734,79 zł).
W Gminie Głogówek przebudowana została część drogi powiatowej Zwiastowice – Ucieszków (od skrzyżowania z drogą
krajową 40 w Zwiastowicach do granicy
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego), na odcinku 1635 m. Wykonano m.in. remont
nawierzchni i przebudowę skrzyżowań,
dobudowano chodniki z kostki betonowej
(na odcinku 193 m), zjazdy na posesje oraz
drogi boczne, zatokę autobusową z peronem
przystankowym, zbudowano ponadto od-

wodnienie i kanalizację. Zadanie o wartości
948 800,00 zł (w tym: dotacja z Budżetu Państwa – 474 400,00 zł; środki własne Powiatu – 474 400,00 zł) zrealizowano w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019.
Przeprowadzono również remont mostu
nad kanałem rzeki Osobłoga w Kierpniu,
obejmujący m.in. naprawę elementów konstrukcji przęseł oraz podpór, wymianę elementów wyposażenia mostu, zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji. Zadanie o wartości 424 458,00 zł w całości zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu.
Na terenie Gminy Biała dokonano przebudowy drogi powiatowej Dobroszewice – Olszynka w Józefowie. Na odcinku
o długości 567 m wykonano obustronne
chodniki, poszerzono jezdnię, wymieniono
nawierzchnię, przebudowano kanalizację
deszczową, oraz przeprowadzono prace melioracyjne w przyległych rowach. Zadanie
zrealizowano w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 (wartość zadania: 1 098 920,00 zł, w tym: środki własne
Powiatu – 549 205,00 zł, dotacja z budżetu
państwa – 489 715,00 zł; środki z Gminy
Biała – 60 000,00 zł).
Przeprowadzono także remont drogi
w Olbrachcicach, wraz z przebudową odwodnienia, odbudową chodnika i przebudową wjazdów do posesji. Zadanie to
o wartości 101 895,55 zł sfinansowano
ze środków własnych Powiatu (51 895,55 zł),
oraz środków z Gminy Biała (50 000,00 zł).
We wsi Chrzelice wykonano remont
chodnika, kosztem 97 310,79 zł. Zadanie
sfinansowano ze środków własnych Powiatu
(72 310,79 zł), oraz środków z Gminy Biała
(25 000,00 zł).
ROK 2015
Na terenie Gminy Prudnik realizowano
kolejny etap zadania pn. Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlotohorskiej Vrchoviny jako element europejskie-

go szlaku Via Montana. Dokonano m.in.
zmiany docelowej organizacji ruchu, remontu nawierzchni jezdni, utwardzenia pobocza,
oraz zbudowano miejsca odpoczynku (m.in.
wykonano wiaty, miejsca ognisk z ławkami,
stoły z ławkami, stojaki rowerowe, kosze),
bariery energochłonne, oznakowanie, tablice
informacyjne, malowanie jezdni.
Zadanie o wartości 586 915,96 zł (w tym:
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 475 858,00 zł; środki własne
Powiatu – 111 057,96 zł) było realizowane
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

Droga Via Montana - miejsce odpoczynku w Dębowcu

ROK 2014
Przebudowano część drogi powiatowej
w Górce Prudnickiej. Na odcinku o długości
988 m, wykonano jednostronny chodnik
i odwodnienia, wymieniono: kanalizację, trzy
przepusty, bariery energochłonne, poręcze
mostowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł 1 417 517,53 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Budżetu Państwa
w ramach NPPDL na lata 2012–2015 oraz
Budżetu Powiatu.
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Przebudowa drogi powiatowej w Górce Prudnickiej

Na terenie Gminy Biała przeprowadzono ponadto konserwację rowów i poboczy przy drogach powiatowych: Żabnik
– Zawada (na długości 3200 m); Gostomia –
Nowa Wieś (na długości 3560 m); Gostomia
– Żabnik (na długości 3580 m) – za łączną
kwotę 68 277,02 zł.
Wykonane zostały remonty chodników (na nawierzchnię z kostki brukowej):
w Śmiczu (na długości 258 m, za kwotę
80 840,46 zł), Chrzelicach (na długości
167 mb; za kwotę 48 800,72 zł), w Łączniku
(na długości 171 mb, za kwotę 38 805,02 zł).
W Kolnowicach wybudowano chodnik (o szerokości 1,50 m, z kostki brukowej
wraz z barierką typu „trzepak” na długości
131 mb), za kwotę 42 938,35 zł.
Ponadto wykonano dokumentację techniczną na remonty: drogi w Józefowie
– za kwotę 7 318,50 zł; mostów w Białej
(ul. Nyska, za kwotę 9 225,00 zł) i Kolonii
Otockiej (za kwotę 2 450,00 zł).
Na terenie Gminy Prudnik realizowano I etap przedsięwzięcia Przebudowa hi16

storycznego Traktu Turystycznego Gór
Opawskich jako elementu europejskiego
szlaku Via Montana na odcinku Prudnik
– Dębowiec – Wieszczyna (droga powiatowa Powiatu Prudnickiego o dł. 8330 m, częściowo wyremontowana w roku 2010 i 2011).
Prace wykonane w roku 2014 obejmowały m.in.: wymianę nawierzchni bitumicznej,
częściowe przebrukowanie nawierzchni
z kostki kamiennej rzędowej, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, odtworzenie rowów i poboczy, formowanie nasypów
i ich zagęszczanie, ścinanie i karczowanie
pojedynczych drzew oraz zagajników, przebudowę zjazdów na pola wraz z przepustami, ponadto: wykonanie chodnika (wraz
z wjazdami na posesje, wraz z krawężnikami,
obrzeżami), wykonanie ścieków ulicznych
i odwodnienia drogi, wykonanie zatoczek autobusowych z kostki kamiennej, barier energochłonnych, remont przepustu pod drogą,
wykonanie nowego oznakowania pionowego
i poziomego.
Na odcinku II (droga leśna w Powiecie Nyskim, o dł. 249,32 m + zjazd 5,54 m)
wykonano nawierzchnię drogi, przeprowadzono humusowanie skarp, oraz wykonano
oznakowanie pionowe.
Łączna wartość wykonanych prac:
7 988 310,10 zł
(w tym: wykonawstwo – 7 946 075,40 zł,
nadzór inwestorski – 29 520,00 zł,
aktualizacja dokumentacji – 12 669,00 zł).
Przedsięwzięcie zrealizowano z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,
oraz ze środków Budżetu Powiatu. Projekt
po stronie czeskiej obejmował budowę drogi
Jindrichov – granica Państwa.
Wartość wydatków kwalifikowanych w całym projekcie – 2 891 511, 61 EUR;
Wartość całkowitego dofinansowania projektu – 2 457 784,12 EUR;
Wartość części projektu realizowanej przez
Powiat Prudnicki – 2 629 776, 61 EUR;

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Powiatu Prudnickiego – 2 235 310,12 EUR;
Wkład budżetu Powiatu – 394 466,49 EUR;

50 952,87 zł). Za kwotę 14 760,00 zł wykonano ponadto dokumentację techniczną remontu mostu nad kanałem rzeki Osobłoga
w Kierpniu,
We wsi Lubrza przeprowadzono remont
chodnika (wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, na długości 78 mb, za kwotę
20 523,62 zł).
Na terenie powiatu przeprowadzano także rokroczne tzw. pozimowe naprawy nawierzchni dróg – przykładowo w 2014 r.
za kwotę 700 000,00 zł.

Fragmenty zmodernizowanej drogi po stronie
polskiej

Kolejne przedsięwzięcie to budowa chodnika w Niemysłowicach (z kostki brukowej,
na długości 208 m) za kwotę 38 178,99 zł
(w tym dotacja Gminy Prudnik w wys. 6 tys. zł).
Na terenie Gminy Głogówek przeprowadzono: konserwację poboczy i rowów przy
drodze Kierpień – Rzepcze (o długości
557 m; za kwotę 3 677,98 zł), budowę barier energochłonnych w Kierpniu (za kwotę
28 929,60 zł); remont odwodnienia drogi
nr 1210 O (na długości 1 139 mb, za kwotę

Inne zadania inwestycyjne:
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Głogówku – zadanie o wartości 1 509 800,00 zł, na działce Powiatu, zrealizowane przez Gminę Głogówek.
Partycypacja Powiatu: przyłącze elektryczne
(i energia w czasie eksploatacji), zaplecze sanitarne, słupy oświetleniowe.
ROK 2013
Przeprowadzono kolejny etap remontu
mostu na ul. Nyskiej w Prudniku (o długości 51,33 m i szerokości 10,09 m). Wykonano
m.in. nawierzchnię bitumiczną jezdni, izolację obiektu, nową płytę żelbetową, czyszczenie i konserwację elementów obiektu, prace
na dojazdach i na obiekcie. Wartość zadania:
910 860,29 zł.
Innym realizowanym na terenie Gminy Prudnik przedsięwzięciem był remont
kanalizacji deszczowej w Mieszkowicach
(na długości 50 mb, za kwotę 19 644,12 zł).
Wykonano również dokumentację techniczną remontu odcinka drogi Szybowice –
Mieszkowice (o długości 3,250 mb), za kwotę
2 900,00 zł.
Opracowano także dokumentację techniczną na potrzeby przebudowy części drogi powiatowej Biała – Sowin (na odcinku ul.
Świerczewskiego – Ligota Bialska – Górka
Prudnicka – Brzeźnica – Frącki – Pogórze –
granica powiatu nyskiego) w miejscowości
Górka Prudnicka (za kwotę 10 494,00 zł),
oraz mapy do celów projektowych na cały
odcinek za kwotę 35 900,00 zł.

17

ROK 2012
Na terenie Gminy Biała przeprowadzone
zostały remonty: odcinka nawierzchni bitumicznej w Śmiczu (za kwotę 25 345,05 zł);
mostu w Ligocie Bialskiej (o długości 4,10 m
i szerokości 5,10 m; za kwotę 39 965,22 zł);
mostu na rzece w Ligocie Bialskiej (o długości 4,20 m i szerokości 4,80 m; za kwotę
44 966,88 zł), oraz przepustu w okolicy Nowej Wsi Prudnickiej (za kwotę 19 680,00 zł).
Na terenie Gminy Prudnik wykonano remont ul. Nyskiej w Prudniku, na długości
470 m (wartość zadania to 1 023 007,95 zł).
Przeprowadzone prace obejmowały m.in.:
wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebrukowanie nawierzchni z kostki granitowej wraz z uzupełnieniem
ubytków; przebudowę chodników (prawa
strona – na ścieżkę pieszo-rowerową, od
skrzyżowania z ul. Piastowską do obiektu
mostowego; lewa strona – na chodnik), przebudowę zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych i aktywnego oznakowania pionowego
zasilanego solarami przy dwóch przejściach
dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome (wymalowanie przejścia dla pieszych
i przejazdu dla rowerów, linie segregacyjne,
wydzielenie parkingu), regulację studzienek telefonicznych, studzienek dla zaworów
wodno-kanalizacyjnych i gazowych, hydrantów i wiat przystankowych, remont kanalizacji deszczowej.
Projekt był współfinansowany ze środków
Budżetu Państwa w ramach NPPDL na lata
2012–2015 oraz Budżetu Powiatu.
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Inne przedsięwzięcia, to: przebrukowanie nawierzchni drogi w Szybowicach
(za kwotę 9 003,60 zł), oraz ścinka poboczy
i wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych: Wierzbiec – Szybowice – Niemysłowice, Szybowice – Mieszkowice (za kwotę
58 099,80 zł).
Na terenie Gminy Głogówek zbudowano
chodnik w Twardawie (na długości 83 m
i szerokości 1,50 m, za kwotę 18 854,41 zł,
w tym dotacja Gminy Głogówek: 7 000,00 zł).
Wykonano ponadto remonty: nawierzchni
zjazdu publicznego w Błażejowicach Dolnych (za kwotę 14 494,55 zł) oraz przepustu
w Kazimierzu (za kwotę 36 664,18 zł).
Remont chodnika w Olszynce (na długości 110 m, wraz z regulacją odpływu wód opadowych – za kwotę 24 500,19 zł, w tym dotacja Gminy Lubrza w wysokości 22 000,00 zł)
oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg
powiatowych (nr 1267 O, 1253 O), za kwotę
18 265,50 zł – to inwestycje zrealizowane na
terenie Gminy Lubrza.
ROK 2011
Na terenie Gminy Biała zrealizowano dwa
duże zadania inwestycyjne. Pierwsze, o wartości 2 713 574,81 zł, to przebudowa drogi
Biała – Solec – Rostkowice (obejmująca
6 200,00 mb jezdni, 1 588,00 mb chodników
dwustronnie). Wykonano m.in. nową warstwę z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, zjazdy na pola wraz z przepustami,
pogłębienia i oczyszczenia rowów, plantowanie poboczy.
W miejscowościach Gostomia i Rostkowice: przebudowę chodników i wjazdów na
posesje przebudowę zatok autobusowych,
chodnik dla pieszych, remont dwóch przepustów, urządzenia odwadniające drogę,
oznakowanie pionowe i poziome, umocnienie skarpy potoku.
Projekt współfinansowany ze środków
EFRRR w ramach RPO WO na lata 2007–
2013 oraz Budżetu Powiatu.

Ponadto na terenie Gminy Biała wykonano: remont mostu w Mokrej (o długości 7,00 m, szerokości 4,84 m, długości
jezdni 18 mb) – za kwotę 44 102,88 zł; remont przepustu w Grabinie (o dł. 6,35 m,
biegnącego w poprzek drogi powiatowej,
wraz z poszerzeniem drogi na odcinku
40 mb i remontem chodnika na długości
61 mb) – za kwotę 68 514,08 zł; remont
chodnika w Śmiczu (na długości 171 mb,
o szerokości 1,5 m) – za kwotę 24 418,11 zł;
wymianę załamanego przepustu pomiędzy
Śmiczem a Ścinawą (za kwotę 9 108,19 zł);
remont chodnika w Wilkowie – za kwotę
22 502,22 zł; remont mostu w Mokrej (o długości 4,00 m i szerokości 6,10 m, długości
jezdni 25,00 mb) – za kwotę 35 910,70 zł.

Przebudowa drogi Biała – Solec – Rostkowice

Drugie znaczące zadanie to remont drogi
Wasiłowice – Śmicz (na odcinku 1 935 m;
za kwotę 719 262,40 zł). Wykonano: poszerzenie drogi wraz z podbudową, frezowania
nawierzchni bitumicznej, nowe studzienki
ściekowe wraz z przyłączami do kanalizacji
deszczowej. Projekt był współfinansowany
ze środków Budżetu Państwa w ramach NPPDL na lata 2008–2011 oraz środków Budżetu Powiatu.

W ramach zadania Przebudowa drogi relacji Prudnik – Chocim – Dębowiec
– Wieszczyna (I etap – ul. Dąbrowskiego)
wykonano 477 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, za kwotę 305 859,38 zł (w tym
finansowanie Kopalni Surowców Odkrywkowych w kwocie 80 000,00 zł).
Pozostałe zadania wykonane na terenie
Gminy Prudnik, to: przestawienie słupów
elektrycznych w Moszczance (zwiększenie
przepustowości chodnika i bezpieczeństwa
ruchu pieszych) – za kwotę 24 477,00 zł;
remont załamanego przepustu w Szybowicach – za kwotę 16 975,05 zł; poprawa
odwodnienia drogi w Czyżowicach (wbudowanie wodościeków betonowych i ukierunkowanie spływu wód opadowych) –
za kwotę 39 886,80 zł; wbudowanie bariery
energochłonnej w poboczu drogi w Szybowicach – za kwotę 8 484,47 zł.
Wykonano również dokumentację techniczną na potrzeby planowanych prac:
ul. Kolejowa w Prudniku (nawierzchnia
drogi oraz ciągi pieszo-rowerowe) – za kwotę 23 985,00 zł; ul. Nyska w Prudniku wraz
z mostem – za kwotę 12 300,00 zł.
Za kwotę 3 689 729,25 zł przeprowadzono przebudowę drogi powiatowej Biała –
Mionów – Mochów. Na długości 6 165 mb
wykonano prace w zakresie: nawierzchni
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bitumicznej drogi, frezowania warstwy nawierzchni w terenie niezabudowanym, warstwy ścieralnej oraz podbudowy na odcinku
Błażejowice – Mochów, zatoki autobusowej
w Mionowie, oczyszczenia i wyprofilowania
rowów przydrożnych; poboczy oraz zjazdów
na pola i drogi boczne, urządzeń odwadniających drogę i wymiany kanalizacji deszczowej
w Błażejowicach Dolnych i Mochowie, wykonania oznakowania pionowego i poziomego.
Projekt był współfinansowany ze środków
Budżetu Państwa, w ramach NPPDL na lata
2008–2011, oraz z Budżetu Powiatu.

Przebudowa drogi powiatowej
Biała – Mionów – Mochów
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W ramach remontu ulic Wiejskiej
i 3-go Maja w Głogówku (za kwotę
1 618 084,90 zł) prowadzono prace na długości 1097 mb jezdni, 1100 mb chodnika dwustronnego, 509 mb chodnika jednostronnego. Wykonano m.in.: remont bitumicznej
nawierzchni jezdni, przebudowę chodników
na ciąg pieszo-rowerowy, przebudowę nawierzchni zjazdów i wjazdów; wymianę i regulację krawężników, oznakowanie poziome
i pionowe, montaż sygnalizacji świetlnej
(światło żółte pulsujące) w miejscu uczęszczanym przez dzieci (szkoła, przedszkole),
wymianę nawierzchni na parkingach i placach postojowych, regulację studzienek dla
urządzeń podziemnych, wymianę 13 słupów
elektrycznych oraz 17 przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych, karczowanie pni.
Projekt był współfinansowany ze środków
Budżetu Państwa w ramach NPPDL na lata
2008–2011 oraz środków Budżetu Powiatu.

Inne zrealizowane w Gminie Głogówek zadania, to: odtworzenie i odmulenie
rowu oraz budowa studzienki ściekowej
w Kierpniu (za kwotę 14 975,25 zł); poprawa odwodnienia drogi Kazimierz – Wróblin (za kwotę 24 434,21 zł); wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego
mostu w Kierpniu (za kwotę 49 990,00 zł);
Na terenie Gminy Lubrza wykonano: remont cząstkowy nawierzchni ul. Wolności
w Lubrzy (przy użycia remontera typu Patcher) – za kwotę 12 177,00 zł, oraz remont
odcinka drogi powiatowej w Trzebinie
(korekta łuku drogi na długości 80 mb) –
za kwotę 11 977,74 zł.
ROK 2010
W ramach przebudowy ulic Moniuszki
i Nyskiej w Białej, wykonano prace na łącznej długości drogi 1166 m, obejmujące:
przebudowę istniejącej nawierzchni, oraz
wjazdów, przebudowę i budowę chodników,
modernizację systemu odwodnienia, regulację studzienek na trasie przebudowywanej
ulicy i chodników, ścinanie poboczy oraz humusowania i obsianie skarp, montaż oznakowania poziomego i pionowego, stalowych
barier ochronnych.
Projekt, za kwotę 1 446 490,19 zł, był
współfinansowany ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–
2013 oraz przez Powiat Prudnicki.
Inne zadania wykonane na terenie Gminy
Biała, to: chodnik w Chrzelicach (za kwotę
53 112,85 zł), remont nawierzchni dróg
we wsi Otoki (1 030 mb jezdni o nawierzchni
bitumicznej – za kwotę 183 813,74 zł), chodnik w Laskowcu (za kwotę 35 990,00 zł)
i chodnik w Miłowicach (za kwotę
5 000,00 zł).
Na terenie Gminy Prudnik miały miejsce dwa duże przedsięwzięcia. Za kwotę 1 444 276,26 zł zrealizowano projekt
pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Prudnik-Jindrichov jako element szlaków
rowerowych Euroregionu PRADZIAD

(ul. Dąbrowskiego, 969 mb ścieżki pieszo-rowerowej jednostronnie, 811 mb dwustronnie
i 40 mb chodnika jednostronnie). Przebudowano skrzyżowanie z drogą krajową, chodniki, wjazdy na posesje i pobocza gruntowe,
oraz przepusty, odtworzono skarpy, rowy,
odwodnienie korpusu drogowego. Wykonano: studzienki dla kratek ściekowych ulicznych, włazy kanałowe, zawory wodociągowe
i gazowe, studzienki telefoniczne, oznakowanie pionowe i poziome, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Projekt współfinansowany ze środków
EFRR, w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Czechy –
Polska i budżetu Powiatu Prudnickiego.

W ramach remontu ul. Prężyńskiej w Prudniku, wykonano: 1 110 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, przebrukowanie części jezdni
z kostki granitowej, 830 mb ścieżki pieszo-rowerowej obustronnie, 680 mb jednostronnie.
Projekt, o wartości 559 103,05 zł, był
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008–2011
oraz środków Budżetu Powiatu.

Remont ul. Prężyńskiej w Prudniku

Za kwotę 144 514,87 zł zrealizowano przebudowę chodnika w Moszczance, na długości 754 m. Zadanie współfinansowane było
przez Gminę Prudnik i Powiat Prudnicki.
Dwa kolejne znaczące zadania były realizowane na terenie Gminy Głogówek, z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008–2011 oraz środków Budżetu Powiatu.
Remont drogi Błażejowice – Zawada
(3 665 mb jezdni i 504 mb chodnika jednostronnie) za kwotę 1 216 595,47 zł, obejmował m.in.: wymianę nawierzchni drogowej,
plantowanie poboczy, czyszczenie rowów
i przepustów, urządzeń odwadniających. Wykonano również przebudowę skrzyżowania
z drogą nr 1208 relacji Biała – Mochów i roboty na chodnikach i wjazdach, oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt
„Transgraniczna
ścieżka rowerowa
Prudnik – Jindrichov”
(fot. dolna: A. Dereń)
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W ramach remontu drogi Stare Kotkowice – Wróblin (o wartości 938 747,08 zł –
3 319 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej
i 610 mb chodnika jednostronnego), wykonano: nawierzchnię wraz z jej frezowaniem
i utrwaleniem, remont przepustu drogowego we Wróblinie, plantowanie poboczy
czyszczenie i pogłębianie rowów, remont
przepustów pod zjazdami, chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej,
nawierzchnię zjazdów na pola z kruszywa
łamanego, oznakowanie pionowe i poziome.

Remont drogi Stare Kotkowice – Wróblin

Pozostałe wykonane zadania, to: przebudowa drogi do boiska sportowego w Kierpniu (wykonanie 300 mb odwodnienia drogi) – za kwotę 64 952,57 zł, wykonanie płyt
najazdowych i dylatacji na moście w Dzierżysławicach (za kwotę 22 379,17 zł), oraz
odwodnienie skrzyżowania wraz z przebudową w Mochowie – za kwotę 13 173,22 zł.
LATA 1999–2009
W latach 1999–2008 ogółem na naprawy,
odbudowę, modernizację, bieżące utrzymanie dróg i mostów – przeznaczono łącznie
14,7 mln zł. Natomiast w samym tylko roku
2009 na modernizację i utrzymanie dróg wydatkowano 9,693 mln zł. Rekordową kwotę
przeznaczono na ten cel w roku 2010 – było
to 11,149 mln zł.
W okresie 1999–2002 r., z zewnętrznych źródeł finansowania (środki powodziowe z Banku
Światowego) pozyskano kwotę 1,28 mln zł (na22

stępstwo wniosku „popowodziowego” złożonego w 1998 r., jeszcze przed powstaniem Powiatu, przez Urząd Rejonowy w Nysie).
Dokonano kosztownej odbudowy 4 mostów, na łączną kwotę około 1,3 mln zł. Są to:
most w Moszczance – odbudowa na kwotę
54 tys. zł, finansowana z Banku Światowego (2000 r.), most w Pisarzowicach – odbudowa na kwotę 801,2 tys. zł, finansowana
przez Bank Światowy z udziałem własnym
185 tys. zł (2001 r.), most w Chrzelicach
– odbudowa na kwotę 84 tys. zł (2004 r.),
most w Radostyni – odbudowa na kwotę
350 tys. zł (2005 r.).
Do roku 2009 wykonano 9 remontów
mostów: w Nowym Browincu – (2004 r.),
w Brzeźnicy – remont na kwotę 29 tys. zł
(2005 r.), 2 obiekty mostowe w Dytmarowie
(2006, 2007 r.), w okolicy Słokowa (2006),
2 mosty w Dzierżystawicach – na łączną
kwotę 191,46 tys. zł, w tym z budżetu państwa – 93 tys. zł (2007, 2008 r.), most w Białej
– remont na kwotę 79 tys. zł (2006 r.) oraz
remonty mostów na rzece Prudnik, na cieku
wodnym Krzyżkowice, na Złotym Potoku –
na łączną kwotę 173,2 tys. zł (2009 r.).
Realizowano wiele innych zadań o charakterze ciągłym, takich jak: naprawa przepustów, wykaszanie, odmulanie i odkrzaczanie
rowów i poboczy.
Finansowano ponadto zadanie dotyczące
zimowego utrzymania dróg, co stanowiło poważny wydatek w budżecie, w dziale „Transport
i łączność” – przeciętnie 600 tys. zł w sezonie.
Celem realizacji ustawy o drogach publicznych w 2009 r. wykonano zadanie pn. Założenie ewidencji dróg powiatowych na terenie
Powiatu Prudnickiego i dostawa systemu
informatycznego, o wartości 235,62 tys. zł.
Lata 2008–2010 są szczególnym okresem
dla Powiatu Prudnickiego. Przygotowano
liczne projekty na zadania inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, nie tylko drogowe.
W ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika

Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007–2013,
projekt pn. Przywrócenie transgranicznej
funkcjonalności drogi Prudnik – Rylovka
w aspekcie układu z Schengen o wartości
6,6 mln zł (środki UE – 5,48 mln zł, udział
własny – 1,18 mln zł) został de facto zakończony w grudniu 2009 r. W ramach
największej w tym czasie inwestycji drogowej Powiatu Prudnickiego powstało blisko
9 km zmodernizowanej drogi, długie odcinki chodników i ciągów pieszo-rowerowych (np. wzdłuż ul. Skowrońskiego).

Zmodernizowana droga z Prudnika do Rylovki

Rozpoczęto realizację kolejnego projektu Przebudowa historycznej drogi Gór
Opawskich i Zlatohorskiej Vrchowiny
jako element europejskiego szlaku Via
Montana – dotyczącego drogi relacji Prudnik – Dębowiec – Wieszczyna, o wartości 9,6 mln zł. W 2010 r. droga przeszła
remont cząstkowy sfinansowany po raz
pierwszy przez kopalnię szarogłazu w Dębowcu (200 tys. zł).
Projekt Przebudowa ulic Moniuszki
i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia
standardu drogi powiatowej został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (wartość 1,62 mln zł,
termin realizacji – 2010 r.).
Również w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został
złożony projekt Remont drogi Wasiłowice – Śmicz – Ścinawa Mała, o wartości
1,651 mln zł (wnioskowane dofinansowanie: 1,382 mln zł).

Zrealizowano pionierską w skali pogranicza, wspólną polsko-czeską akcję utrzymania dróg i poboczy Schengen w praktyce – współpraca drogowców Powiatu
Prudnickiego i Gminy Hlinka, o wartości
121,87 tys. zł (środki UE: 102 tys. zł). Zakupiono 2 kosiarki, wysięgnik i urządzenia
do frezowania poboczy. W 2010 r., przy
wsparciu środków PERON (w kwocie
46,7 tys. zł) zakupiono kosztem 65 tys. zł
ciągnik, calem poprawy efektywności frezowania poboczy.

Projekt „Schenegen w praktyce”

Powiat Prudnicki aktywnie uczestniczył w realizacji rządowego Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011 (tzw. „schetynówki”). Inwestycje finansowano w połowie przez rząd,
a w połowie przez beneficjentów składających projekty – samorządy.
W 2009 r. zostały zrealizowane zadania: Remont drogi relacji Biała – Prężyna –Prężynka (o wartości 995,14 tys. zł,
z tego 497,57 tys. zł z budżetu państwa,
udział partnera Gminy Biała – 130 tys. zł,
oraz Gminy Lubrza – 50 tys. zł) i Przebudowa ulicy Nyskiej ze zmianą organizacji
ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Nyskiej w Prudniku (wartość
835,28 tys. zł, udział budżetu państwa –
417,64 tys. zł, środki partnera – Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku –
ok. 70 tys. zł).
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OCHRONA ZDROWIA
Samorząd przejął zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a wraz z nimi
niewydolne ekonomicznie samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej i ich
przestarzałą bazę materialną. Niekorzystne
rozwiązania prawne sprawiły, że wszelkie
podejmowane działania, ukierunkowane
głównie na oddłużenie szpitali powiatowych,
nie przynosiły spodziewanych efektów. Cały
ciężar związany z utrzymaniem i remontami obiektów został przerzucony wyłącznie
na samorząd.
Powiat starał się uczestniczyć finansowo w modernizacji i remontach budynków
szpitali oraz w zakupie sprzętu i urządzeń
medycznych. Na początku istnienia Powiatu, w latach 1999–2004, szpitalom (SP ZOZ
ZOZ w Prudniku i ZOZ w Białej) przekazano z budżetu Powiatu kwotę 597 tys. zł
na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
oraz 80 tys. zł dla SP ZOZ ZOZ Prudnik na
modernizację bloku operacyjnego (w 2001
roku). Wielokrotnie występowano o dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia. W 1999 roku pozyskano dotację celową
z budżetu państwa w wysokości 200 tys. zł na
zakup aparatury medycznej, oraz 150 tys. zł
na zorganizowanie ZOL-u. Pozyskano również dodatkowe środki w postaci dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł, na utworzenie sali
wybudzeń przy bloku operacyjnym SP ZOZ
ZOZ Prudnik. Ponadto otrzymano dotacje
celowe z budżetu państwa na restrukturyzację zatrudnienia dla SP ZOZ ZOZ Prudnik,
na łączną kwotę 456,61 tys. zł (w latach 2000,
2002, 2003).
Powstanie
Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.
W 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji szpitala – SP ZOZ ZOZ-u
w Prudniku, i utworzeniu nowego podmiotu
świadczącego usługi medyczne – Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
Główną i bezpośrednią przyczyną likwidacji
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szpitala było rosnące lawinowo zadłużenie,
wynikłe z kosztów funkcjonowania znacznie
przewyższających poziom osiąganego przez
szpital przychodu, na co złożyło się m.in.
drastyczne obniżanie wartości kontraktów
na świadczenie usług medycznych i błędy
w zarządzaniu. Szpital w tamtym czasie nie
posiadał żadnych możliwości finansowania
leków, środków opatrunkowych, wykonywania niezbędnych badań i zabiegów, a także
naprawy i zakupów aparatury medycznej.
Proces likwidacji zakończył się 31 grudnia
2007 roku, wynikiem czego Powiat przejął
zobowiązania (i należności) zlikwidowanego SP ZOZ ZOZ. Celem finansowania obsługi zadłużenia SP ZOZ ZOZ, Powiat wyemitował obligacje na kwotę 10,6 mln zł.
Ustalono następnie wielkość zobowiązań
szpitala, w kwocie 16,4 mln zł. Powiat jako
następca prawny, pokrył ujemny wynik finansowy w kwocie 10,22 mln zł, ponadto
zawarł układ ratalny z ZUS-em, dotyczący wierzytelności pracodawcy na kwotę
3,7 mln zł oraz kosztów egzekucyjnych
na kwotę 276,6 tys. zł; uzyskał pozytywne decyzje z Urzędu Skarbowego na kwotę
231,69 tys. zł i 13,08 tys. zł. Koszty związane
z wykupem wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem
tych obligacji organ założycielski ponosił będzie co najmniej do roku 2021.
W wyniku procesu sądowego z Opolskim
Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 roku, władze III kadencji odzyskały kwotę 1,3 mln zł z tytułu zwrotu
kosztów poniesionych przez SP ZOZ ZOZ
w Prudniku, który wypłacił swoim pracownikom podwyżki, nałożone przepisami.
Nowy Zarząd Powiatu nie zakończył starań o odzyskanie należnych Powiatowi środków finansowych z tytułu likwidacji szpitala
i utworzenia stabilnego ekonomicznie podmiotu (PCM S.A.), z efektywnym sposobem zarządzania oraz przejrzystą gospodarką finansową. Dodatkowo, dzięki pojętym
działaniom udało się uzyskać rekompensatę
z budżetu państwa za poniesione koszty,

w wysokości 3,5 mln zł, w ramach programu
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony
zdrowia. Z perspektywy minionego czasu,
likwidacja SP ZOZ ZOZ okazała się słuszną
decyzją organu założycielskiego i potwierdziła zasadność podjętych działań.
Powiat (właściciel) tworząc PCM S.A.
wniósł aport do Spółki, w postaci rzeczy ruchomych oraz nieruchomości zabudowanej
– na łączną kwotę 3 mln zł, oraz wkład pieniężny w wysokości 150 tys. zł.
Rada Powiatu w 2008 roku uchwaliła Strategię Pozyskania Inwestora dla PCM S.A.,
której celem było wzmocnienie pozycji szpitala na rynku usług medycznych, poprzez:
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na przeprowadzenie nowych inwestycji, podniesienie jakości usług medycznych
oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń
pod względem fachowym i sanitarnym
do wymogów określonych w obowiązujących przepisach, ukształtowanie warunków
stymulujących stabilność zatrudnienia oraz
pozwalających pozyskać wysokokwalifikowaną kadrę medyczną. Wyłonienie inwestora – OPTIMA MEDYCYNA S.A. z siedzibą
w Opolu – nastąpiło w 2009 roku, w trybie
rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Inwestor nabył 45 400 akcji
PCM S.A., po 68,00 zł za akcję, o łącznej
wartości 3.087.200 zł, co stanowiło 33,04%
udziału w kapitale zakładowym i głosów na
Walnym Zgromadzeniu PCM S.A. Niestety,
działanie to nie przyniosło spodziewanych
rezultatów w postaci przyśpieszonego rozwoju szpitala. Nierozwiązanym problemem
pozostawała tzw. „standaryzacja”, tj. dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 r.
W październiku 2015 r. zostało zawarte
porozumienie dotyczące odkupu przez Powiat Prudnicki całości posiadanego przez
spółkę OPTIMA MEDYCYNA S.A. pakietu
45 400 akcji PCM S.A., po cenie 75 zł za akcję.
Ustalono, że zapłata za akcje rozpocznie się
w 2018 roku i potrwa do roku 2023. Akt nota-

rialny kupna 33,04% akcji od mniejszościowego udziałowca podpisano 31 grudnia 2015 r.
Tym samym Powiat Prudnicki ponownie stał
się właścicielem 100% akcji PCM S.A.
Przy wsparciu funduszy zewnętrznych
i dzięki dokapitalizowaniu przez Powiat
kwotą 5 mln zł, spółka Prudnickie Centrum
Medyczne S.A. realizuje szereg projektów
i inwestycji, celem poprawy jakości obsługi
pacjentów, oraz warunków pracy personelu
szpitala powiatowego.
Zadania i projekty zrealizowane w PCM
w latach 2015–2018:
W 2018 r. w Prudnickim Centrum
Medycznym:
l Została zawarta umowa na wykonane
zadania Przebudowa części budynku
szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego
i centralnej sterylizatorni w Prudniku
przy ul. Piastowskiej 64, na łączną kwotę
3 473 386,47 zł brutto (planowany termin
zakończenia inwestycji – 31 lipca 2019 r.).
l W czerwcu 2018 r. otwarte zostało wykonane wewnątrz budynku przejście do tomografu komputerowego bezpośrednio
z budynku szpitalnego, wraz ze specjalistyczną windą, umożliwiającą transport
pacjentów na badania rentgenowskie lub
tomograficzne. Wcześniej utworzony został jeden dział diagnostyki obrazowej,
skupiający pracownię tomograficzną
i przeniesioną do nowych pomieszczeń
pracownię rentgenowską.
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Poprawa usług medycznych w zakresie
opieki nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami w Prudnickim
Centrum Medycznym Spółka Akcyjna
w Prudniku (w ramach RPO WO na lata
2014–2020, współfinansowanego ze środków EFRR).
Wartość projektu: 1 433 234,42 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 1 218 249,25 zł).
l Kompleksowy program poprawy jakości
opieki nad matką i dzieckiem w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku (w ramach RPO WO na lata 2014–
2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego).
Wartość projektu: 879 068,75 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 830 719,65 zł).
Okres realizacji projektu do 2020 r.
Również w 2017 r. zostały zawarte umowy
na prace remontowo-budowlano-projektowe
(na łączną kwotę 905 040,04 zł):
l przebudowa budynku szpitala (wykonanie przejścia wewnątrz budynku do
pracowni tomografii komputerowej, przebudowa częściowa w celu przeniesienia
pracowni rentgenowskiej dla potrzeb bloku operacyjnego);
l remont instalacji wody użytkowej w budynku przychodni i administracji w Prudniku przy ul. Szpitalnej 14;
l wymiana rur (poziomów zasilających
piony co i cwu, oraz podziemnego kanału
kompleksu szpitala); remonty w zakresie
dostosowania dla osób niepełnosprawnych na oddziale wewnętrznym (sala
nr 4, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne) – w ramach projektu Poprawa usług
medycznych w zakresie opieki nad osobami
starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami w Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku;
l przebudowa części oddziału chirurgicznego.
l zakupiono trzy myjnie dezynfektory
za kwotę 54 180,00 zł.
l

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (dofinansowanie – 85%,
środki własne – 15%) dokonano zakupu
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na łączną kwotę
1 183 907,00 zł (w tym m.in.: aparat ultrasonograficzny + zaawansowane techniki obrazowania – 352 489,00 zł; aparat
Doppler – 118 756,00 zł; defibrylator –
65 234,16 zł; laser wysokoenergetyczny ze
skanerem – 63 654,92 zł; bieżnia dla osób
niepełnosprawnych – 54 114,00 zł; łóżka
wielofunkcyjne (6 szt.) – 52 380,00 zł; respirator – 48 550,26 zł; lampa do światłolecznictwa – 42 228,00 zł; bieżnia z monitorem
– 41 057,45 zł; stół do masażu z platformą
wodną – 41 040,00 zł; fotele do masażu
(2 szt.) – 36 965,98 zł; rowerki (2 szt.) –
30 996,00 zł; holter EKG – 30 129,23 zł;
pompy infuzyjne (4 szt.) – 24 796,80 zł;
urządzenie do krioterapii – 23 652,00).
l PCM otrzymał wsparcie finansowe z budżetu gmin Prudnik i Głogówek (dotacja celowa gminy Prudnik w wysokości
34 242,00 zł – zakupiono aparat EKG wraz
z wózkiem, kardiomonitor i diatermię; dotacja celowa gminy Głogówek w wysokości 10 000,00 zł – zakupiono dwa krzesła
kardiologiczne do użytku w karetkach
Ratownictwa Medycznego).
W 2017 r. zawarto dwie umowy o dofinansowanie projektów:
l
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W 2016 r. zawarto umowy na prace remontowo-budowlano-projektowe, na łączną
kwotę 799 875,04 zł, obejmujące zadania:
l przebudowa części budynku szpitalnego
– oddziału dziecięcego (m.in. w zakresie:
wykonania izolatki, brudownika z pomieszczeniem gospodarczym na oddziale
dziecięcym; budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej oraz poziomów
zasilających istniejące poziomy wody
użytkowej kompleksu szpitala; rozbiórka
obudów kanałów rurowych i murowanego
zbiornika na wodę);
l przebudowa
Oddziału Położniczego
w celu wydzielenia Zespołu Porodowego;
l budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej oraz poziomów zasilających
istniejące poziomy wody użytkowej
kompleksu szpitala;
l wydzielenie stref pożarowych w budynku
szpitala;
l przebudowa części budynku szpitalnego
– wydzielenie pomieszczenia technicznego
dla głównej rozdzielni prądu;
l remont klatki schodowej w budynku
szpitala;
l malowanie
elewacji budynku przy
ul. Szpitalnej 14.
W 2015 r. w Prudnickim Centrum Medycznym przeprowadzone zostały inwestycje:
l wymiana dźwigu w segmencie B budynku szpitala na windę bezobsługową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
(wraz z budową przedsionka do windy
i wykonaniem ciągu komunikacyjnego dla
osób niepełnosprawnych).
Wartość zadania: 3 497 040,36 zł (wykonano
w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych szpitala w zakresie poruszania
się osób niepełnosprawnych, realizowanego
w ramach Programu wyrównywania różnic
między regionami II).
l budowa zadaszenia podjazdu dla karetek przy Izbie Przyjęć PCM S.A.
Wartość zadania: 31 tys. zł.

Zadania i projekty zrealizowane w PCM
w latach 2005–2014:
W 2005 roku wyremontowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy na kwotę 1,2 mln zł,
ponadto szpital otrzymał darowiznę sprzętu
medycznego o wartości 41,4 tys. zł. W 2006
roku zmodernizowano podjazd dla karetek
pogotowia za kwotę 48,5 tys. zł, zainstalowano nową windę w budynku szpitala za kwotę
164,8 tys. zł, dokonano zakupu sprzętu medycznego o wartości 70,5 tys. zł. W 2007 roku
dokonano termomodernizacji obiektu w Prudniku w kwocie 625,6 tys. zł, oraz modernizacji obiektu w Głogówku za kwotę 81,2 tys. zł;
dokonano również zakupu sprzętu medycznego za kwotę 369,95 tys. zł. W 2008 roku wykonano nową kotłownię gazową w budynku
ZOL w Głogówku za kwotę 102,9 tys. zł, oraz
dokonano wymiany stolarki okiennej za kwotę 43,7 tys. zł.
Za pośrednictwem Powiatu w III kadencji
podjęto starania o środki PFRON na dostosowanie szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki którym dokonano montażu platformy dla osób niepełnosprawnych,
oraz przebudowano węzły sanitarne i ułożono
wykładziny antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych oddziałów chirurgicznego i pediatrycznego (całkowity koszt realizacji obu
zadań to 335,2 tys. zł, z wkładem własnym
175 tys. zł).
W latach 2009–2010 realizowano adaptację
obiektu na pracownię tomografii komputerowej oraz dokonano zakupu tomografu
komputerowego (łącznie za kwotę 2,35 mln
zł; blisko 772 tys. zł pozyskano w ramach RPO
WO; wkład własny Powiatu: 1,58 mln zł).
Tomograf komputerowy
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Kolejne projekty realizowano w III kadencji w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004–2006:
l Zakup i wyposażenie specjalistycznego
ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Prudniku, (wartość zadania
419, 95 tys. zł, wartość dofinansowania
314, 96 tys. zł);

tu: 435 tys. zł, wartość dofinansowania:
330 tys. zł).
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013
zrealizowano Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego
Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku,
(wartość zadania: 1, 27 mln zł, wartość dofinansowania: 1,02 mln zł).

Nowy ambulans

Trzy kolejne nowe ambulanse

l

l

Wyposażenie sal operacyjnych Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku, (wartość zadania: 328,49 tys. zł,
wartość dofinansowania: 246 tys. zł);
Zakup mammografu dla Prudnickiego
Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku (wartość inwestycji: 319, 64 tys. zł,
wartość dofinansowania: 239, 73 tys. zł);

Mammograf
l
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Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Prudniku (wartość projek-

W roku 2009 we współpracy z partnerem
(usługodawcą medycznym) zakończona została również inwestycja dotycząca realizacji
projektu utworzenia jednej z najnowocześniejszych w kraju pracowni endoskopii.
Łączna wartość inwestycji to 136, 25 tys. zł.
W ostatnich latach udało się pozyskać środki PFRON na następujące przedsięwzięcia:
l likwidacja barier architektonicznych szpitala w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych – dostosowanie ciągów
komunikacyjnych (o wartości 305 tys. zł,
dofinansowanie: 121 tys. zł),
l likwidacja barier architektonicznych
szpitala – budowa windy przyściennej
(wartość zadania: 532 tys. zł, dofinansowanie: 150 tys. zł),
l budowa windy w segmencie A szpitala
(wartość zadania: 396 tys. zł, dofinansowanie: 150 tys. zł),
l zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla
PCM S.A. w Prudniku (wartość zadania:
285 tys. zł, dofinansowanie: 165 tys. zł),

l

zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego
PCM S.A. (wartość zadania: 58 tys. zł,
dofinansowanie: 35 tys. zł).

Platforma dla osób
niepełnosprawnych

Wykładzina antypoślizgowa na oddziałach
Chirurgii i Pediatrii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
Powiat może pochwalić się drugim szpitalem – ZOZ w Białej, który dysponuje 59 łóżkami (30 – oddział wewnętrzny; 29 – oddział
kardiologiczny).
Szpital w Białej od lat zajmuje miejsca
w czołowej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu (w kategorii szpitali niezabiegowych),
opracowywanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we
współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. W najnowszym zestawieniu z grudnia
2018 r. szpital w Białej znalazł się na 5. miejscu w Polsce w tej kategorii.
Kolejnym ogromnym sukcesem ZOZ
w Białej jest jego zakwalifikowanie się
w 2017 r. na listę ogólnopolskiej sieci szpitali.
Potwierdzeniem jakości świadczonych
usług jest także posiadany przez ZOZ w Białej od 1999 roku Certyfikat Akredytacyjny.

Akredytacja jest postrzegana jako jeden
z elementów wyróżniających szpital na rynku usług medycznych. Podstawową ideą
akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu
o ustalone i jawne kryteria, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.
Od momentu przejęcia (w 1999 r.) szpital
miał dobrą sytuacją finansową i dzięki pomocy samorządu mógł rozwijać się, kupując
kosztowną aparaturę medyczną. Wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny jest bardzo
dobre, co zapewnia diagnostykę i leczenie
chorych na wymaganym poziomie. Szpital posiada pracownię RTG, USG, ECHO,
endoskopii, elektrokardiografii oraz dział
farmacji. Wykonuje badania endoskopowe
(gastroskopia, kolonoskopia) zabiegi inwazyjne (nakłucia cienkoigłowe, drenaże przezskórne zmian patologicznych i inne), posiada
4 zmonitorowane łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i 2 intensywnej opieki
medycznej.
Od 1 października 2017 r. w ZOZ w Białej
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej funkcjonuje Poradnia Kardiologiczna (kontrakt z NFZ w Opolu na świadczenia
w Poradni Kardiologicznej został podpisany
od 1 grudnia 2017 r.).

Szpital w Białej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej bierze udział w projekcie pn. Upowszechnianie
świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki
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edukacyjnej na terenie województwa opolskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z: OCR w Korfantowie, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu,
CTN w Mosznej Sp.z o.o. i Zespołem Szkół
Medycznych w Brzegu. Koszty projektu dla
ZOZ w Białej to 766 941,42 zł (kwota dofinansowania 629 175,78 zł, wkład własny
137 765,64 zł. Całkowite wdrożenie planowane jest na 31.12.2019 r.).
W połowie roku 2018 w szpitalu w Białej przekazano do użytku nową pracownię
rentgenowską, wyposażoną w zakupiony
ze środków własnych aparat rtg, z dodatkową funkcją fotografowania wlewów do
przewodu pokarmowego.
Zostały również wykonane prace remontowe na łączną kwotę 30 051,53 zł (remont
sali chorych na kardiologii, remont chodnika przy wejściu do szpitala, szereg drobnych napraw i remontów).
W 2017 r. wykonano w ZOZ prace remontowo-budowlano-projektowe na łączną kwotę 64 989,98 zł. Było to: wybrukowanie nawierzchni części drogi na parking
szpitalny, remont pomieszczenia do mycia
i dezynfekcji, remont budynku gospodarczego, naprawa dachu szpitala, a także szereg drobnych napraw i remontów na terenie szpitala i wokół budynku.
Na zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.
przeznaczono kwotę 215 131,06 zł (w całości ze środków własnych). Zakupiono
m.in.: modułowy system monitorowania
(101 215,44 zł), podnośnik kąpielowy
(27 000,00 zł), respirator (15 874,56 zł),
monitoring wizyjny (9 366,45 zł), analizator Cobas (9 559,50 zł).
W 2016 r. zostały wykonane prace remontowo-budowlano-projektowe w ZOZ na
łączną kwotę 104 573,28 zł. Było to: malowanie oddziału wewnętrznego i klatki schodowej, remont pomieszczeń kuchni i apteki,
oraz szereg drobnych prac remontowych
(wymiana rynien, naprawy instalacji wodnej,
prace ogrodnicze wokół budynku).

Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r.,
o wartości 95 027,90 zł, w całości pokryto ze środków własnych. Zakupiono m.in.:
defibrylator (29 420,00 zł), zmywarkę do
naczyń (26 148,88 zł), dwa wózki reanimacyjne (20 999,52 zł), holter ciśnieniowy
(5 930,28 zł), głowicę 3S (5500,01 zł).
W 2015 r. wykonano prace remontowo-budowlano-projektowe w ZOZ na łączną
kwotę 76 583,87 zł. Było to: malowanie oddziału kardiologicznego, pracowni RTG,
USG i ECHO, Izby przyjęć i korytarza
na parterze budynku, remont łazienki i sali
na kardiologii, a także szereg drobnych prac
remontowych (wymiana rynien, uszczelnianie dachu, naprawy instalacji wodnej).
Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2015 r., w wysokości 404 824,02 zł, w całości sfinansowano
ze środków własnych. Największy udział
miały zakupy: aparatu USG (349 000,00 zł),
6 szt. komputerów (17 840,62 zł), trzech klimatyzatorów (10 307,40 zł).
W 2014 r. w ZOZ zostały wykonane prace
remontowo-budowlano-projektowe na łączną kwotę 228 274,17 zł. Było to: wykonanie
pracowni endoskopii, myjni łóżek i wiader,
izolatki i łazienek na oddziale wewnętrznym.
Ponadto zakupiono wykładziny do gabinetów EKG i USG, pomalowano świetlicę, gabinet EKG i nową kawiarenkę. Wymieniono
okna w szpitalu i w mieszkaniu na Rynku,
oraz wykonano szereg drobnych prac remontowych (wymiana rynien, uszczelnianie
dachu, naprawy instalacji wodnej).
Na Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2014 r.
przeznaczono kwotę 230 059,56 zł
(225 033,66 zł – środki własne, 5 025,90 zł
– środki z PFRON). Zakupiono m.in.: embletta do zaburzeń snu (43 500,00 zł), monitor do pomiaru rzutu serca (34 400,00 zł),
aparat EPOC (31 930,00 zł), zmywarkę
do naczyń (20 968,79 zł), mieszkanie (Rynek 13/9; 12 954,93 zł).

W 2013 roku zakupiono m.in.: wideogastroskop (dofinansowanie z budżetu Powiatu
Prudnickiego: 60 tys. zł) oraz wykonano parking dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON: 43 017,22 zł). Kontynuowano nadal prace remontowe w budynku
Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, a także
wykonano remonty na oddziałach kardiologicznym i wewnętrznym (malowanie,
2 nowe sale z węzłem sanitarnym na o. wewnętrznym, wymiana okien na korytarzu
szpitala). Łączna kwota tych przedsięwzięć
wyniosła 123 tys. zł.
W roku 2012 zakupiono m.in.: materace
przeciwodleżynowe, laser, lampę Bioptron
oraz wykonano modernizację podwórka
szpitala z dojściem do windy. Udało się tego
dokonać przy wsparciu środków PFRON na
łączną kwotę 35 tys. zł. Zostały wykonane
prace remontowo-budowlano-projektowe
na łączną kwotę 137 tys. zł., które obejmowały budynek, nowo zakupiony od Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Ponadto zostały
wykonane remonty na oddziałach kardiologicznym i wewnętrznym (malowanie, remonty sal chorych, budowa pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych w salach chorych,
wymiana okien na korytarzu szpitala).
W 2010 r. zakupiono: programowanie
do aparatu USG, aparat do zewnętrznej kontrapulsacji ECP, oraz zestaw komputerowy –
na łączną kwotę 293 tys. zł, z czego 60 tys. zł
dofinansował Powiat Prudnicki. W tym samym roku wykonano drobne prace remontowe na terenie szpitala za kwotę 20 tys. zł.
Zakupiono Aparat Reflotron Plus, System
Coaguchek, zestaw komputerowy za kwotę
20 tys. zł.
W okresie od 2005 do 2008 roku przekazano z budżetu powiatu na rzecz ZOZ-u
kwotę 240 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego
na lata 2005–2006 szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 155 tys. zł na zakup
nowoczesnego aparatu USG.

Placówki w Prudniku i Białej
w ogólnopolskiej sieci szpitali
Szpitale powiatowe w Prudniku i Białej
w połowie roku 2017 zostały przez Ministerstwo Zdrowia zakwalifikowane na listę
świadczeniodawców, którzy od 1 października 2017 r. tworzą ogólnopolski system
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).
Rozwiązania zawarte w ustawie tworzącej tzw. sieć szpitali gwarantować miały
odpowiedni poziom, ciągłość i stabilność
finansowania placówek w systemie. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest gwarancją
zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówką umowy – bez konieczności
uczestniczenia w postępowaniu konkursowym – na finansowanie świadczenia usług
medycznych do czerwca 2021 r.
Sieć szpitali wprowadziła nowe rozwiązania, mające na celu usprawnienie leczenia
pacjentów: poprawę organizacji udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale
oraz poradnie przyszpitalne, poprawę dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.
Jednocześnie jednak przed włączonymi
do PSZ placówkami stanęła konieczność
wypełnienia określonych wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 r.
odnośnie poziomu i warunków świadczenia usług zdrowotnych (tzw. standaryzacja), w tym m.in. poprawy i dostosowania
posiadanej infrastruktury, co wiązało się
z koniecznością realizacji szeregu zadań,
głównie prac remontowych oraz nowych
inwestycji.
Należy zwrócić uwagę, że szpitale w Prudniku i Białej, jako nieliczne spośród szpitali powiatowych w Polsce, odnotowały
w 2018 r. dodatni wynik finansowy.
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EDUKACJA PUBLICZNA
Zadania realizowane w latach 2015–2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
21 marca 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Prudnickim a Województwem Opolskim, na rzecz realizacji projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014–2020.
Celem głównym projektu było zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej.
Jego całkowita wartość to 3 592 943,44 zł
(w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 3 054 001,92 zł; wkład własny Powiatu –
538 941,52 zł).
Zadania wykonane w 2017 r.:
l Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni
hotelarskiej w Zespole Szkół Rolniczych
w Prudniku (ul. Kościuszki 55);
l Rozbudowa
z przebudową budynku
mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej
w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
(ul. Kościuszki 55);

l

Place manewrowe przy ZSR w Prudniku
l
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Przebudowa całości placu w obrębie
obiektów garażowych na plac manewro-

Przebudowa placu na plac manewrowy
wraz z dojazdem, usytuowanego na terenie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (ul. Prężyńska 7).

Place manewrowe przy CKZiU w Prudniku

Budynek nowych pracowni gastronomicznej
i produkcji rolniczej przy ZSR
l

wy, na terenie Zespołu Szkół Rolniczych
w Prudniku (ul. Kościuszki 76);
Przebudowa dojazdu do placów manewrowych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych
w Prudniku (ul. Kościuszki 76);

l

Zadania wykonane w roku 2018:
Wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz technik rolnik w Zespole Szkół Rolniczych (ul. Kościuszki 76);

Nowa pracownia gastronomiczna przy ZSR (2018)

Sprzęt rolniczy na potrzeby kształcenia w zawodzie
technik rolnik
l

Wyposażenie komputerowej pracowni
wspomagania kształcenia w zawodach:
kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Prudniku
(ul. Młyńska 1),

Nowa pracownia komputerowa w SOSW
w Prudniku (2018)
l

Wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych
w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
(ul. Kościuszki 76).

W roku 2018 złożony został przez Starostwo Powiatowe z czeskim partnerem
projekt Technika bez granic, zakładający
m.in. utworzenie nowoczesnych pracowni wizualizacji procesów przemysłowych
(zgodnie z koncepcją tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej” – Przemysł 4.0), a także
realizację wspólnego programu nauczania
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku oraz partnerskiej szkole w czeskim Bruntalu (SPS a OA).
Innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska – Polska i będzie realizowane od roku 2019. Całkowita jego wartość
to 1 mln 518 tys. euro (budżet po stronie Powiatu Prudnickiego to prawie 686 tys. euro).
W latach 2015–2017, w ramach udzielonej dotacji celowej na wyposażenie szkół
realizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, pozyskano:
l w 2015 r. kwotę 11 603,67 zł dla SOSW
w Głogówku i w Prudniku (łącznie dla
21 uczniów),
l w 2016 r. 10 159,50 zł dla SOSW
w Głogówku i w Prudniku (łącznie dla
45 uczniów),
l w 2017 r. kwotę 24 781,35 zł dla SOSW
w Głogówku i w Prudniku (łącznie dla
42 uczniów).
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W 2017 r. wsparcie finansowe na zakup
nowości wydawniczych (z wyłączeniem
podręczników), w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata
2016–2020, otrzymały cztery placówki: Zespół Szkół w Głogówku, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Głogówku, Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku. Całkowity koszt
zadania wyniósł 48 100,00 zł. (w tym: dotacja celowa Wojewody – 38 480,00 zł, wkład
własny Powiatu Prudnickiego – 9 620,00 zł).
Ponadto w 2015 r., w ramach rządowego
programu Książki naszych marzeń, pozyskano kwotę 2 000 zł (po 1000 zł dla SOSW
w Głogówku i Prudniku) na zakup książek
niebędących podręcznikami do bibliotek
szkolnych (Powiat wniósł wkład własny
w kwocie 500 zł).
W 2015 i 2017 r. pozyskano środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
l w 2015 r. – kwotę 30 000 zł, z rezerwy
MEN na wyposażenie gabinetów w szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (po 5 tys. na każdą
szkołę i placówkę oświatową);
l w 2017 r. – w ramach dotacji Wojewody
Opolskiego, kwotę 31 833,79 zł (odpowiednio dla: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
– 5 891,00 zł; Zespołu Szkół Rolniczych
w Prudniku – 6 512,63 zł; Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku
– 5 821,66 zł; Zespołu Szkół w Głogówku – 4 292,00 zł; Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Prudniku – 5 600,00 zł; Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Głogówku –
3 716,50 zł).
W 2016 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano 50 000,00 zł (wnioskowane 94 879 zł) z tytułu dofinansowania
w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny
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i pomoce dydaktyczne 2 pracowni dydaktycznych i 1 pracowni egzaminacyjnej nowo
tworzonego kierunku kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół
Rolniczych w Prudniku.
W lutym 2015 r. w II LO im. Stefanii
Sempołowskiej w Prudniku odbyła się Wojewódzka Sesja Popularno-Naukowa pod
hasłem Wolontariat jest TRENDY. Przedsięwzięcie zainicjowała Marzanna Zawadzka-Ciępka, Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”
i opiekun „Powiatowego Klubu Ośmiu”,
w celu promowania idei wolontariatu i zachowań prospołecznych wśród młodzieży.
W dniach 17–19 czerwca 2016 r. w Prudniku odbył się XXII Finał Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”, zorganizowany
przez Powiat Prudnicki. Gośćmi wydarzenia
było ponad 200 wolontariuszy z całej Polski, finalistów i laureatów konkursu Ośmiu
Wspaniałych, wraz z opiekunami. Odbyły się:
gra uliczna połączona ze zwiedzaniem Muzeum Ziemi Prudnickiej, koncerty muzyczne, warsztaty taneczne z hip-hopu i zumby,
zwiedzanie atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego, uliczna parada wolontariuszy i zaproszonych gości a także uroczysta „Gala Finałowa”.

XXII Finał Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
(Prudnik, 17–19.06.2016 r.)

W związku z powyższym wydarzeniem
Powiat Prudnicki zrealizował w 2016 r. pro-

jekt Wolontariat – razem możemy więcej,
współfinansowany ze środków Euroregionu Pradziad. Całkowita wartość projektu: 83 622,00 zł (w tym: dofinansowanie
z EFRR – 71 078,70 zł, środki budżetu państwa – 4 181,10 zł, wkład własny Powiatu –
8 362,20 zł).

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie kwotę ponad 2 mln zł.

Sala gimnastyczna ZSO nr 1 w Prudniku
po termomodernizacji

Realizacja projektu
„Wolontariat – razem możemy więcej” (2016 r.)

W 2018 r. Powiat Prudnicki zrealizował
zadanie Docieplenie budynku hali sportowej
wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku
l w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Południowego, dofinansowanego w ramach RPO
WO na lata 2014–2020,. Łączna wartość
prac termomodernizacyjnych wyniosła 2 217 885,78 zł, a dofinansowanie:
1 885 202,92 zł.
W 2019 r. rozpocznie się realizacja projektu Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, o wartości 2 mln 360 tys. zł. Na realizację zadania
Powiat pozyskał z Narodowego Funduszu

Od 2018 r. Powiat Prudnicki wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Prudniku rozpoczęły realizację projektu
Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.
W ramach projektu w ZSO nr 1 w Prudniku
zaplanowano: szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy; tworzenie warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu (w tym:
szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli); zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – prowadzone metodą eksperymentu; zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni
biologicznych, chemicznych, geograficznych
i matematycznych; utworzenie Punktu Informacji Zawodowej i Kariery.
W SOSW w Prudniku: indywidualizację
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym: zajęcia
specjalistyczne dla uczniów; studia podyplomowe dla nauczycieli); doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.
Projekt współfinansowany ze środków
EFS, w ramach RPO WO na lata 2014–2020.
Całkowita wartość: 707 107,50 zł (wkład
własny Powiatu: 47 060,00 zł). Okres realizacji: lata 2018–2020.
Powiat Prudnicki złożył wniosek o dofinansowanie w sprawie realizacji przy Zespo-

35

le Szkół Rolniczych w Prudniku innowacyjnego projektu edukacyjno-przyrodniczego,
zakładającego, powstanie szkoleniowej pasieki
wraz z laboratorium i ścieżką przyrodniczą, a
także opracowanie nowatorskiego programu
nauczania.
Unikatowe w skali regionu przedsięwzięcie
ma być realizowane w ramach projektu pod
nazwą Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Subregionie Południowym, przy dofinansowaniu z RPO WO na lata 2014–2020
(wartość projektu po stronie Powiatu Prudnickiego – ok. 1 mln zł; zakładane dofinansowanie: 826 tys. zł).
Zadania realizowane w latach 2008-2014
Lata 2008–2014 to okres intensywnego
inwestowania w stan techniczny infrastruktury i bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Do samorządu,
jako organu prowadzącego szkoły, należy
w szczególności zapewnienie prawidłowych
warunków działania placówek, w tym spełnienia norm BHP i odpowiedniego standardu pomieszczeń oraz wyposażenia. Wiążą się
z tym zadania inwestycyjne oraz remontowe.
Pamiętać jednak przy tym należy, że najważniejszym celem było zapewnienie właściwego, wysokiego poziomu nauczania.
Tylko w latach 2011–2014 Powiat Prudnicki przeznaczył na edukację publiczną
85,2 mln zł, w tym ponad 4,1 mln zł na remonty i inwestycje. Poprawa stanu bazy edukacyjnej była w dużej części finansowana ze
źródeł zewnętrznych, krajowych, UE oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze Norweskie).
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Już po odrodzeniu samorządu powiatowego na Ziemi Prudnickiej w 1999 r. władze
Powiatu starały się inwestować w będące
w ich zarządzie obiekty oświatowe. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku
wykonano remont dachu na kwotę 42 tys. zł
ze środków budżetu państwa na likwidację
zagrożeń (2000 rok). Wykonano remonty
i modernizację warsztatów szkolnych – pomieszczeń krawieckich na kwotę 110 tys. zł,

z dotacji celowej budżetu państwa (2001 rok).
W latach 2003–2005 ze środków własnych
przygotowanych zostało 5 sal lekcyjnych.
Od 2008 roku władze Powiatu III kadencji
rozpoczęły intensywne starania o środki zewnętrzne. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013
zrealizowano dwa projekty: Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Centrum Kształcenia
Praktycznego, etap I i II etap (wartość projektów – 320 tys. zł, w tym dofinansowanie
– 272 tys. zł), w ramach których: wyremontowano pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku szkolnego przy ul. Prężyńskiej
oraz dokonano zakupu niezbędnego, nowoczesnego sprzętu do nauki zawodów m.in.:
tokarki, piły taśmowej, dłutownicy, ostrzarki,
dwóch półautomatów spawalniczych, dwóch
wiertarek profesjonalnych, nożyc dźwigniowych i pras hydraulicznych.

Stworzenie podstaw polsko-czeskiego ECKP
(dawny „ekonomik”)

W ramach RPO WO na lata 2007–2013
zrealizowano projekt pn. Modernizacja bazy
placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego o wartości
2,3 mln zł, w tym wartość dofinansowania
1,7 mln zł. ZSZ Nr 1 był również w latach
2011–2012 realizatorem projektu Opolska
e-szkoła szkołą ku przyszłości, w ramach
którego zakupiono sprzęt komputerowy
o wartości 324 tys. zł (notebooki, terminale
komputerowe do: sal szkolnych, biblioteki,
pokoju nauczycielskiego i sekretariatu; tablice interaktywne, projektory multimedialne,

urządzenia wielofunkcyjne przemysłowe,
wizualizery, kamery przemysłowe, internet
bezprzewodowy).
W ramach programu Monitoring wizyjny
w szkołach i placówkach zainstalowano 10 kamer (koszt: 20 tys. zł, w tym 7 tys. z dotacji
celowej Wojewody Opolskiego). Realizacja
projektu Zwiększenie jakości i efektywności
kształcenia zawodowego uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku odbyła
się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (z EFS 621,5 tys. zł,
ze środków Budżetu Państwa – 16,5 tys. zł)
i przybliżyła ofertę szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Wyprzedzić zmiany to projekt którego celem było dostosowanie posiadanych przez
nauczycieli kwalifikacji do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Powiatu Prudnickiego i zmieniającą się
sytuacją demograficzną w systemie oświaty
poprzez m.in. studia podyplomowe, kursy
specjalistyczne, szkolenia. Wartość dofinansowania z EFS wyniosła 220 tys. zł.
Jednostka brała również udział w projekcie pn. Wspólna nauka – wspólna zabawa
– integracja młodzieży z terenu Euroregionu Pradziad, którego głównym założeniem
była intensyfikacja współpracy partnerskiej
pomiędzy uczniami szkół zawodowych
z Prudnika i z Krnova. Jego wartość wyniosła
21 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR –
18,6 tys. zł.
Realizacja w 2013 r. projektu pn. Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku
pozwoliła Powiatowi na gruntowne doposażenie bazy edukacyjnej ZSZ Nr 1 w specjalistyczny sprzęt i narzędzia m.in.: komputery
wraz z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, projektory multimedialne,
tablice interaktywne oraz wyposażenie specjalistyczne tj.: symulatory nauki jazdy samochodem, symulator szkoleniowy do obsługi
i programowania sterowań obrabiarek oraz
tokarki i wyposażenie spawalni. Dzięki pozyskanym środkom nastąpiło rozszerzenie

oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości
prowadzonych dotychczas w placówce zajęć
dydaktycznych. Wartość dofinansowania
z EFRR wyniosła 386 tys. zł.
Z dniem 1 września 2013 r. utworzono
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU), w którego skład weszły:
szkoły z rozwiązanego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkół
w Białej oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku.
CKZiU przystąpiło do realizacji projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej
rynku pracy, w ramach którego pozyskano
20 tys. zł na pracownię eksperymentalną
matematyczno-fizyczną oraz 14 tys. zł na
sprzęt – licencje.
W Zespole Szkół w Białej (poprzednio
Liceum Ogólnokształcące w Białej) od
2007 roku sukcesywnie zrealizowano wymianę okien, na kwotę 74 tys. zł, sfinansowaną z budżetu Powiatu. W 2009 roku Powiat
przystąpił jako partner Gminy Biała do projektu realizowanego w ramach RPO WO na
lata 2007-2013 pn. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej. Jednostka w 2013 r.
została włączona do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
Obiekt przekazano Gminie Biała.
Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 w Prudniku Powiat uzyskał dotację
celową z budżetu państwa w wysokości
95 tys. zł na modernizację węzłów sanitarnych (2000 r.). W 2004 roku wykonano remont dachu hali sportowej i łącznika oraz
położono nawierzchnię, na łączną kwotę
103 tys. zł, z 50% udziałem środków z budżetu państwa.
W III kadencji, w 2007 roku przeprowadzono kolejny remont dachu hali sportowej
na kwotę 181,62 tys. zł z 50% udziałem środków z budżetu państwa. W 2008 r. przeprowadzono remont dachu szkoły (25 tys. zł),
renowację okien auli (59,7 tys. zł), wymianę instalacji elektrycznej (128,1 tys. zł).
W latach 2009–2010, przy wsparciu środków Ministerstwa Edukacji Narodowej,
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starostwo przeprowadziło wymianę okien
w budynku szkoły i łącznika (218,4 tys. zł),
malowanie klatek schodowych i korytarzy
(74,6 tys. zł), izolację ścian zewnętrznych
obiektu (130 tys. zł).
W ramach RPO WO 2007–2013 zrealizowano projekt na bazie dwóch placówek
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Prudniku i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku, pn. Modernizacja
bazy placówek kształcenia ustawicznego
i praktycznego Powiatu Prudnickiego na
łączną kwotę 2,3 mln zł i dofinansowaniem
1,7 mln zł.
Działania te pozwoliły na przywrócenie
do życia opuszczonego obiektu dawnego „Ekonomika” przy ul. Prężyńskiej, oraz
na adaptację i nadanie nowego wymiaru obiektowi biblioteki szkolnej przy ZSO
Nr 1 w Prudniku, gdzie powstało Centrum
Kształcenia Ustawicznego. CKU otrzymało m.in. wyposażenie 3 sal językowych
(35 laptopów), salę multimedialną z tablicą
interaktywną, rzutnikiem, salę informatyczną
z 17 komputerami.
W ramach programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zainstalowano
4 kamery w systemie monitoringu, koszt –
14,5 tys. zł, w tym 7 tys. zł z dotacji celowej
z budżetu Wojewody Opolskiego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy I LO

Szkoła realizowała wiele projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Można
tutaj wymienić m.in.: Innowacyjne metody
kształcenia w obrębie przedsiębiorczości (do38

finansowanie 16 tys. zł), Matematyka reaktywacja (dotacja 54 tys. zł), Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania
zainteresowań fizyką kluczem do sukcesu (dofinansowanie 120 tys. zł), Edukacja ku przyszłości (dotacja 20 tys. zł), Zrozumieć fizykę
i poznać przyrodę – innowacyjne programy
nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (dofinansowanie 65 tys. zł),
Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie
kompletów materiałów do nauczania przyrody (dotacja 42 tys. zł).
Z Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej szkoła zrealizowała projekty Akcent@com (dofinansowanie 40 tys. zł),
oraz Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse
na rynku pracy (dotacja 20 tys. zł).
Szkoła wzięła również udział w projekcie
Instytutu Żywności i Żywienia i Swiss Contribution nt. zapobiegania nadwagi i otyłości
oraz chorobom przewlekłym, realizowanego
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy. W ramach w/w programu szkoła realizowała projekt pn. ARS, czyli jak dbać
o miłość? – program profilaktyczny w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Placówka realizowała także projekty: Lider w rozwoju – współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; Comenius – wielostronny partnerski projekt szkół Europa zielonym rajem
– jak mogę uczynić świat lepszym miejscem
do życia, oraz Erasmus+.
W ramach RPO WO 2007–2013 zrealizowano projekt Opolska e-szkoła szkołą ku
przyszłości, w ramach którego zakupiono
sprzęt komputerowy o wartości 329 tys. zł
(notebooki, terminale komputerowe do sal
szkolnych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu, tablice interaktywne, projektory multimedialne, urządzenia
wielofunkcyjne przemysłowe, wizualizery,

kamery przemysłowe, internet bezprzewodowy).

W II Liceum Ogólnokształcącym
w Prudniku wykonano ogrzewanie gazowe – ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(wartość zadania 100 tys. zł środki własne
8,42 tys. zł, 2001 r.). W tym samym roku
z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano 61,3 tys. zł na pracownię komputerową.
W 2008 r. w budynku szkolnym wymieniono
wykładzinę na schodach na ceramiczne płytki antypoślizgowe, oraz okna na sali gimnastycznej. W 2009 r. wyremontowane zostały
toalety dla młodzieży (50 tys. zł). W 2010 r.
wykonano remont łazienek przy sali sportowej, wymieniono pozostałe okna oraz część
wykładzin podłogowych i instalację odgromową (ok. 300 tys. zł). W 2011 r. w budynku
II Liceum Ogólnokształcącego, nakładem
pracy ekipy remontowej Starostwa, stworzono nowoczesną Bursę Międzyszkolną
na 35 miejsc. Wartość prac remontowych
wyniosła 165 tys. zł. W szkole bardzo aktywnie działała grupa wolontariuszy, której opiekunem jest pedagog Marzanna Zawadzka-Ciępka. W październiku 2005 r., w wyniku
współpracy z ogólnopolską Fundacją ,,Świat
na TAK”, Szkolny Klub Wolontariuszy stał się
,,Klubem Ośmiu”.
W 2011 roku, w związku z niżem demograficznym, włączono II Liceum Ogólnokształcące do Zespołu Szkół Rolniczych,
co pozwoliło zachować etaty niemal wszystkim nauczycielom.

W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
w 2007 r. wykonano modernizację sali gimnastycznej, z udziałem dotacji celowej z budżetu
państwa (w kwocie 25 tys. zł), oraz wymieniono okna. W tym samym roku, w ramach
projektu Zakup pomocy dydaktycznych dla
kształcących w zawodzie technik rolnik dokonano zakupu ciągnika o wartości 130 tys. zł,
w tym 100 tys. zł dotacji z budżetu państwa.
Placówka w latach 2012–2014 brała udział
w projekcie pn. Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej (dofinansowanie
z EFS – 36 tys. zł.), w ramach którego m.in.
zorganizowano zagraniczne praktyki dla
uczniów, budowano sieć współpracy szkół
z nowoczesnymi firmami.
W ramach programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zainstalowano
8 kamer w systemie monitoringu szkoły
za 17,3 tys. zł. Szkoła, przy wsparciu powiatu, zakupiła samochód do nauki jazdy za ok.
46 tys. zł. Doposażono ją także w sprzęt multimedialny i komputerowy, oprogramowanie
i pomoce dydaktyczne w ramach projektu
systemowego Innowacyjna Szkoła Zawodowa II z POKL 2007–2013 (wartość projektu
12 tys. zł), wyposażono pracownię fizyki
w II LO w sprzęt multimedialny i komputerowy, tablice interaktywne, pomoce naukowe
i dydaktyczne w ramach projektu Partnerzy
w Nauce (wartość projektu 30 tys. zł). Pracownię architektury krajobrazu wyposażono w meble, stanowiska kreślarskie, laptopy,
sprzęt ogrodniczy, pomoce naukowe w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (wartość 120 tys. zł).
W ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007–2013 Powiat
zrealizował projekty:
l Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad – dostosowanie oferty
edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych
z Prudnika i Miasta Albrechtice, wdrażany
we współpracy ze Średnią Szkołą z Město
Albrechtice. Efekty to m.in. modernizacja
budynku pracowni technologii żywienia
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o powierzchni 272 m2, kompleksowe wyposażenie w urządzenia gastronomiczne,
wymiana i praktyki uczniów obu szkół.
Wartość projektu w części realizowanej
przez Powiat Prudnicki 381 tys. zł, tym
dofinansowanie z EFRR 323 tys. zł.

Starostwa (ponad 250 tys. zł) oraz sponsorom: Grupie Green Bear (ponad 240 tys. zł),
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Opolskiego (niestety tylko 13 tys. zł zamiast
obiecanych 333 tys.), Nadleśnictwu Prudnik
(8 tys. zł), Bankowi Zachodniemu WBK
(2,5 tys. zł), Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku (1 tys. zł). Do obsługi
kompleksu zatrudniono animatorów sportu,
odpowiadających za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
W roku 2013 pozyskano środki w wysokości 135 tys. zł, z Programu Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 na modernizację
boiska trawiastego w ramach projektu Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta
Albrechtice. Koszty poniesione na w/w przedsięwzięcie stały się wkładem własnym do
projektu złożonego do Ministerstwa Sportu
i Turystki na wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów oraz trybun przy boisku trawiastym. Powiat otrzymał na ten cel 100 tys. zł
dofinansowania.

Pracownia gastronomii ZSR i warsztaty kulinarne
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W 2012 r. Powiat pozyskał środki na budowę Kompleksu Sportowego ORLIK 2012.
W ramach kompleksu powstało:
l boisko do piłki nożnej z nawierzchnia
z trawy syntetycznej o wymiarach 30,0 m
x 62,0 m i powierzchni 1860 m2;
l boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach: – 19,1 m x 32,1 m,
o powierzchni 613,11 m2,
l ogrodzenie i oświetlenie terenu,
l budynki sanitarno-szatniowe dwumodułowe.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu
i Turystyki (ponad 450 tys. zł), środkom

Nowe boiska przy Zespole Szkół Rolniczych

We wrześniu 2014 r. Klub Ośmiu w II LO
zyskał rangę „Powiatowego Klubu Ośmiu”
przy ZSR w Prudniku, a opiekun klubu i pedagog II LO, Marzanna Zawadzka-Ciępka,
została mianowana Wojewódzkim Koordynatorem Klubów Ośmiu Młodzieżowego
Wolontariatu.
W październiku 2014 roku, z inicjatywy
Marzeny Kędry – Przewodniczącej Komisji
Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu (w la-

tach 2014–2018), w Prudniku zagościł Festiwal Nauki EDUSCIENCE.
To największy edukacyjny i najbardziej
innowacyjny w Polsce projekt z zakresu
edukacji przyrody. Pokazuje on, jak przez
widowiskowe eksperymenty, otwarte podejście do nauki i nauczania można osiągnąć sukces dydaktyczny.
Współorganizatorem Festiwalu był Wydział
Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego.
Wydarzenie odbyło się na boisku Zespołu Szkół
Rolniczych w Prudniku, wzięło w nim udział ok.
1000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu.

Festiwal Nauki EDUSCIENCE w ZSR (2014 r.)

Zespół Szkół w Głogówku zrealizował,
w ramach Programu PHARE, projekt pn.
Zawodowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Głogówku – wartość zadania 41,93 tys. zł, kwota dofinansowania
28,65 tys. zł.
W kolejnych latach zainstalowano 14 kamer w systemie monitoringu szkoły (Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach). Koszt
instalacji monitoringu – 18 tys. zł, w tym

7 tys. zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego. Na przełomie 2009/2010
r. Powiat wykonał (ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) za około 240 tys. zł termomodernizację obiektów szkolnych ZS w Głogówku,
polegającą na wymianie wszystkich okien.
W latach 2010–2012 miała miejsce realizacja projektu Wzmocnienie atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
szkół zawodowych – Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku realizowanego w ramach POKL. Wartość
projektu wyniosła 453 tys. zł, w tym wartość
dofinansowania 385 tys. zł. Projekt podniósł
kompetencje uczniów uczestniczących w kursach specjalistycznych i zajęciach pozalekcyjnych. Zakupiono także nowoczesny sprzęt.
W szkole w Głogówku zrealizowano również
projekt Opolska e-szkoła szkołą ku przyszłości,
w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 338 tys. zł (m.in.: notebooki,
tablice interaktywne, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne przemysłowe,
wizualizery, kamery przemysłowe).
W ramach współpracy transgranicznej zrealizowano projekt pn. Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - młodzież ratuje zabytki
architektury pogranicza, którego zakres objął wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych na potrzeby pracowni sztukateryjnej
w istniejących warsztatach szkolnych, zakup
wyposażenia i urządzeń, oraz realizację cyklu
zajęć warsztatowych dla uczniów. Wartość
projektu wyniosła 127 tys. zł, w tym wartość
dofinansowania 121 tys. zł.
Szkoła realizowała projekt systemowy Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, w
ramach którego została wyposażona w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego
(budowlaną i logistyczną) oraz w pracownię
fizyczno-chemiczną. Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu to 90 tys. zł.
Powiat Prudnicki stworzył w ZS w Głogówku stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej – kierowcy, zakupując samochód marki OPEL MOVANO, służący do
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W ramach organizowania (wspólnie z samorządem Województwa Opolskiego) doradztwa metodycznego nauczycieli, Powiat
Prudnicki przekazał dotacje celowe, w łącznej kwocie 227 tys. zł. Ponadto sfinansowano
doskonalenie zawodowe nauczycieli na łączną kwotę 125,2 tys. zł. Powiat wspierał również finansowo liczne inicjatywy młodzieży
i kadry pedagogicznej w organizacji olimpiad, konkursów, czy zawodów sportowych.
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przewozu dzieci do placówek oświatowych,
dofinansowany ze środków PFRON
w wysokości 46 tys. zł.
W 2014 roku Powiat Prudnicki przystąpił
do realizacji projektu termomodernizacji ZS,
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otrzymane dofinansowanie wynosi 847 tys. zł.
W latach 2001–2003 zrealizowano projekt
dot. pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na łączną kwotę 118,67 tys. zł. Ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego powiat zrealizował
w latach 2004–2006 programy stypendialne
dla uczniów i studentów. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium otrzymało
252 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006
– 354 uczniów, na łączną kwotę 550 tys. zł.
W roku akademickim 2004/2005 stypendium otrzymało 117 studentów, w roku
akademickim 2005/2006 – 188 studentów,
łącznie na kwotę 389,9 tys. zł. Od roku
szkolnego 2008/2009 ze środków własnych
realizowany był program stypendialny adresowany do młodzieży osiągającej wybitne
wyniki w nauce, sporcie oraz za osiągnięcia
artystyczne. Do roku 2014 programem objęto 250 uczniów, a wartość przyznanych stypendiów to kwota 74,4 tys. zł.
Realizując zadanie własne dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej, Powiat podpisywał coroczne porozumienia z Gminą
Prudnik, na podstawie których przekazał dotacje celowe na uzupełnienie księgozbiorów
w wysokości łącznie 112 tys. zł.

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku od 2008
roku Powiat sukcesywnie pozyskiwał środki z PFRON na zadania służące likwidacji
barier architektonicznych. M.in. w ramach
programu Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych doposażono salę rehabilitacyjną
i zakupiono schodołaz, (wartość zadania –
54,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z PFRON
– 50,55 tys. zł) oraz dokonano zakupu mikrobusu na kwotę 124,12 tys. zł (udział środków Funduszu wyniósł 95,4 tys. zł).
Zrealizowano przedsięwzięcie: Przebudowa głównego wejścia do budynku z podjazdem
i remontem toalety dla niepełnosprawnych
oraz zakupem i montażem windy (wartość
425 tys. zł).

Wykładziny antypoślizgowe w budynku szkoły
SOSW w Głogówku

Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej doposażono placówkę w sprzęt specjalistyczny do stymulacji polisensorycznej
oraz pracowni komputerowej, wartość zada-

Zakupiono sprzęt i wyposażenie trzech
klasopracowni (w tym pracowni terapeutycznej Doświadczania Świata), m.in. 12 notebooków, 2 projektory, drukarkę laserową, tablicę interaktywną, skaner, panel sensoryczny
dotykowy, słuchowy i wzrokowy, a także
oprogramowanie komputerowe pozwalające
na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

nia 20 tys. zł. Uzyskano dotację celową na likwidację zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego dachu na kwotę 93 tys. zł.
Z POKL zrealizowano następujące projekty:
l Program zajęć dodatkowych wspierających
rozwój kompetencji kluczowych uczniów
szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 na kwotę 29 tys. zł, którego celem było wsparcie
realizacji programów rozwojowych szkół
gimnazjalnych i wzbogacenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów,
l Wyrównywanie
różnic edukacyjnych
w szkołach podstawowych specjalnych Powiatu Prudnickiego” poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I–III
na kwotę 31 tys. zł.
W roku 2011 z rządowego programu Radosna Szkoła wybudowano szkolny prac zabaw (dofinansowanie 61 tys. zł).
W ramach RPO WO 2007–2013 realizowany był projekt Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Wartość projektu
to 976 tys. zł (dotacja 645 tys. zł). Wykonana
została termomodernizacja budynku oraz
modernizacja systemu grzewczego, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
co jest rozwiązaniem innowacyjnym. Dwa
sanitariaty przystosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku

W 2014 r. w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła, w placówce zrealizowano projekt
Żyję zdrowo – to proste, którego celem była
promocja zdrowego stylu życia i higieny osobistej wśród uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Głogówku. Wartość dotacji: 10 820 zł.
Utworzenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
Celem poprawy warunków kształcenia
w 2009 roku za kwotę 2,5 mln zł (spłata
rozłożona na 5 nieoprocentowanych, korzystnych rat) dokonano zakupu obiektu od
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, położonego w Prudniku, przy ul. Młyńskiej 1. Umożliwiło to m.in. powołanie Specjalnego Ośrod43

ka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
(w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa
Specjalna, Gimnazjum Specjalne. Uruchomiono ponadto Przedszkole Specjalne, oraz
założono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Prudniku).

Mikrobus przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych

Utworzona placówka realizowała projekty
systemowe, wyrównujące szanse edukacyjne
uczniów.
Projekty realizowane w latach 2014–2018:
W roku 2018 z Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Pradziad zrealizowano
projekt Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem przyrodniczym (Partner: Szkoła
Podstawowa w Bruntalu, Czechy).
Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach jego
realizacji przy SOSW odtworzony został
ogród hortiterapii, pełniący rolę terapeutyczną w zakresie aromaterapii i ziołolecznictwa,
a także prezentujący dziedzictwo przyrodnicze obszaru. Projekt zawiera elementy promujące potencjał endogeniczny pogranicza
polsko-czeskiego.
Wartość projektu: 29 738,50 Euro (w tym
dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 25 277,72 Euro; Powiat
Prudnicki – 2 973,85 Euro; Budżet Państwa –
1486,93 Euro). Oprócz tego, Zarząd Powiatu
l

Obiekt SOSW w Prudniku i przedszkole specjalne

Systematycznie dbano o nowo pozyskane
budynki. Dokonano przebudowy obiektu
SOSW w Prudniku, w celu dostosowania
go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
(zmodernizowano wejście do budynku
wraz z budową pochylni, zakupiono windę, przebudowano pomieszczenia WC na
parterze budynku). Wartość zadania to
418 tys. zł (w tym dofinansowanie PFRON
150 tys. zł). Z tego samego źródła udało
się pozyskać środki w wysokości 60 tys. zł
na zakup samochodu przystosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych (wartość
zadania: 120 tys. zł).
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Prudnickiego dofinansował projekt dodatkową kwotą 22 981,95 zł.

„Ogród zmysłów” przy SOSW
l

•

•
•

•

W ramach projektu Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na
rzecz społeczności lokalnych powiatu
prudnickiego – etap II (dofinansowanie
z Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań: Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016
i 2017), w roku szkolnym 2017–2018 na
terenie ośrodka zrealizowano zadania:
pozyskanie od Starostwa Powiatowego w Prudniku defibrylatora AED wraz
z szafkami, oraz udział nauczycieli w szkoleniu w zakresie obsługi defibrylatora,
udział dzieci i młodzieży w konkursie plastycznym pod hasłem Bądź widoczny na
drodze
udział dzieci i młodzieży w konkursie Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym
(cel: zainteresowanie uczniów problematyką zjawiska wykluczenia społecznego oraz
wykreowanie młodzieżowego wolontariatu w szkołach ponadgimnazjalnych),
organizacja Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych.

Wojewódzki Turniej Rowerowy
dla uczniów szkół specjalnych

W 2017 r., w ramach realizacji rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 Aktywna
tablica, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory,
głośniki, interaktywne monitory dotykowe)
dla SOSW w Prudniku i SOSW w Głogówku. Łączna wartość programu – 28 000,00 zł
(w tym: dofinansowanie od Wojewody Opolskiego – 22 400,00 zł, wkład własny Powiatu
– 5 600,00 zł).

Sprzęt zakupiony w ramach programu
„Aktywna tablica”(rok szk. 2017/2018)

Doposażenie Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej (w roku szkolnym
2017/2018; Łączna kwota: 5 600 zł).
W celu doposażenia i poprawy jakości
stanu technicznego Gabinetu Profilaktyki
i Pomocy Przedlekarskiej zakupiono następujące materiały i sprzęty:
l szafy: do przechowywania wyrobów medycznych i środków pomocniczych; na
leki dwudrzwiowa metalowa;
l
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l

l

stanowisko pracy pielęgniarki – stolik zabiegowy; kozetkę lekarską; parawan medyczny;
torbę pielęgniarską (przenośna apteczka
pierwszej pomocy z zestawem ratowniczym); aparat do pomiaru ciśnienia krwi
dla dzieci i dorosłych; tablice Snellena do
badania ostrości wzroku.

Doposażenie Gabinetu Profilaktyki
i Pomocy Przedlekarskiej (2017/2018)

Projekt dla demokracji i partycypacji
w Europie w ramach programu UNESCO
W ramach realizacji projektu zorganizowano partnerskie spotkania przedstawicieli
szkół polskich i szkół niemieckich (Nadrenia
– Palatynat w maju 2017 r.; Niwki koło Opola – w październiku 2017 r.).
Celem było poznanie się i budowanie zaufania, a także poznanie realiów szkolnych
obydwu krajów oraz zajmowanie się pojęciami dotyczącymi demokracji i rozwijanie
nowej, wspólnej wizji.
l

„Projekt dla demokracji i partycypacji w Europie”
(2017)
l
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Likwidacja barier transportowych – pozyskanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych – w styczniu 2017 r.
SOSW w Prudniku otrzymał samochód
OPEL VIVARO Combi (którego zakup
został dofinansowany przez PFRON) –
o wartości 149 990 zł.

Muzyka łączy i rozwija – zakup instrumentów dla szkolnego zespołu „Cztery Żywioły”, skupiającego uczniów narodowości
romskiej (kwota dotacji 760,00 zł);
l Lepiej widzę więcej wiem – zakup pomocy dydaktycznych dla niewidomych
uczniów pochodzenia romskiego (w tym
powiększalnika, breloka obrotowego do
nauki Brajla oraz tabliczki brajlowskiej).
Wartość dotacji – 7 300,00 zł;
l Jestem częścią społeczeństwa. Przygotowanie
uczniów romskich do dorosłego życia i poszerzenie ich kompetencji społecznych – organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego i zakup programów
edukacyjnych (kwota dotacji 2 400,00 zł);
l Droga
do zwycięstwa. Umożliwienie
uczniom romskim uczestnictwa w zawodach
sportowych – finansowanie wyjazdów na
zawody sportowe dla uczniów pochodzenia
romskiego (kwota dotacji 2 000,00 zł).
l Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania
w szkole XXI wieku (projekt realizowany
w latach: 2014–2015 i 2015–2016)
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy
z zakresu neurodydaktyki i wykorzystanie jej
do lepszego rozumienia, planowania i organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, by
wspomagać proces uczenia się (dwa moduły
– łącznie 100 godz. zajęć).
W kursie wzięło udział 45 nauczycieli, którzy zostali wyposażeni w materiały pomocnicze do planowania i realizacji zajęć (literatura
związana z tematem kursu, czytnik e-book
oraz dysk przenośny TOSHIBA).
l Książki naszych marzeń – Rządowy Program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w obszarze rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży – wsparcie organów prowadzących szkoły poprzez zakup
książek do bibliotek szkolnych.
l

Bus zakupiony dla SOSW w Prudniku (styczeń 2017)

W 2016 r. w Ośrodku zainstalowano system sygnalizacji pożaru.
System pożarowy jako nadrzędny system na
obiekcie ma za zadanie w razie zagrożenia pożarowego uruchomić sterowania zapewniające bezpieczną ewakuację ludzi i zminimalizować możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.
Zastosowane urządzenia: centrala Sygnalizacji Pożarowej, wewnętrzne ręczne
ostrzegacze pożarowe z izolatorem zwarć,
adresowalne czujki (optyczno-termiczne ze
zintegrowanym izolatorem zwarć; optycznotermiczne z detektorem CO oraz z integrowanym izolatorem zwarć; optyczne dymu),
moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory
akustyczno-optyczne z zespołem diod LED,
sygnalizator akustyczny zewnętrzny.
l

System przeciwpożarowy w SOSW w Prudniku

W 2016 i 2017 r., w ramach realizacji rządowego Programu integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 2014–2020, realizowane były zadania edukacyjne:
l Dwie kultury, jedno państwo – zakup wielofunkcyjnego interaktywnego zestawu
wraz z filmami o tematyce poszerzającej
wiedzę o kulturze romskiej (kwota dotacji 7 760,00 zł);
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W ramach realizacji Programu zorganizowano (w 2016 r.) m.in.: szkolny konkurs
recytatorski, szkolne konkursy literackie (dla
uczniów klas IV–VI z lekką niepełnosprawnością intelektualną; dla uczniów klas I–VI
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną); projekt edukacyjny dla uczniów
Baśniowe i mitologiczne postaci; lekcje biblioteczne dla uczniów; spotkanie z rodzicami nt.
wpływu czytania na rozwój dzieci.
l Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej
rynku pracy – projekt UE realizowany
we wszystkich szkołach prowadzących
kształcenie zawodowe w województwie
opolskim (projekt realizowany w latach:
2013–2014 i 2014–2015).
W ramach projektu w Ośrodku w maju
2014 r. otwarto specjalistyczną pracownię
kształcenia zawodowego – gastronomiczną.

my zdrowiej, wyjazdy dla uczniów: na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm,
wycieczki na targi (POLAGRA GASTRO
– Poznań, Święto Pracy – Opole), warsztaty doradztwa zawodowego Rozwój kariery
zawodowej, konkurs e-portfolio (Niwki).
Przeprowadzono ponadto wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach (obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie
parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.),

Restauracja „Belweder” (Warszawa)

Projekty realizowane w SOSW w Prudniku do roku 2014:
l Wyrównywanie różnic edukacyjnych w szkołach podstawowych specjalnych Powiatu
Prudnickiego (wartość projektu 30 tys. zł),
l Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych
uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym
2010/2011 (wartość projektu 43 tys. zł).
W ramach rządowego programu Radosna Szkoła wybudowano plac zabaw o po-

Projekt przewidywał ponadto: organizację czterotygodniowych staży/praktyk
dla uczniów („Lewada” Zakrzów, „Hana
Cafe” Prudnik), organizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęcia:
Kulinarne podróże, Dzień aktywności – Żyj48

wierzchni 240 m2, co pozwoliło na prowadzenie zajęć ruchowych z uczniami (wartość
projektu 132 tys. zł). Realizowano programy
na rzecz społeczności romskiej, wartość projektów ogółem – 18 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 15 tys. zł.
W ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 staraniem dyrekcji szkoły zrealizowano projekty:
l Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego, w ramach którego powstał zadaszony plac manewrowy do nauki jazdy na
rowerze, wartość projektu: 123 tys. zł, dofinansowanie 117 tys. zł.

Niepełnosprawni razem – transgraniczna
szkoła terapii ruchowej, w ramach którego została zmodernizowana i wyposażona sala rehabilitacyjna - wartość projektu:
67 tys. zł, dofinansowanie 64 tys. zł.
W ramach POKL placówka brała udział
w projektach m.in.: Fascynujący świat nauki
i technologii (wartość 75 tys. zł) oraz Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy,
którego założeniem było m.in. wyposażenie
szkoły w specjalistyczną pracownię gastronomiczną oraz zorganizowanie praktyk dla
uczniów (wartość 72 tys. zł).
l

Projekt „Polsko–czeskie miasteczko
ruchu drogowego”
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BEZPIECZEŃSTWO
I PORZĄDEK PUBLICZNY
Mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek publiczny społeczności Powiatu Prudnickiego oraz prawo funkcjonariuszy do pełnienia służby w godziwych warunkach,
władze samorządowe kontynuowały starania dotyczące wybudowania nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.
W maju 1999 roku Komenda Główna Policji
powiadomiła organy Powiatu o przekazaniu
środków finansowych na budowę Komendy.
W październiku 2000 roku odbyło się oficjalne przekazanie inwestorowi placu budowy, jednakże z uwagi na wyłączenie Policji
ze struktur Powiatu, zadanie zostało przejęte
przez Komendę Wojewódzką Policji. Budowa trwała blisko 10 lat. W 2009 roku zakończono realizację tej inwestycji, której całkowity koszt zamknął się w kwocie 13,34 mln zł.
Komenda z krytą strzelnicą była najnowocześniejszym tego typu obiektem w kraju.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Prudniku
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Zgodnie z ustawą o Policji samorząd może
uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji. Powiat starał się wspierać
Policję i w latach 2001–2004 współfinansował ekologiczne formy transportu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w kwocie 29 tys. zł,
z przeznaczeniem na instalacje gazową w samochodach. W 2009 roku Powiat przekazał
7 tys. zł na rekompensatę pieniężną za czas
służby przekraczający normy przewidziane

dla funkcjonariuszy Policji. Takiej pomocy
udzieliły Policji wszystkie samorządy Powiatu Prudnickiego. W 2008 roku zrealizowano
przy współudziale Policji jako partnera projektu, program który ma ograniczyć zjawiska
i zachowania, budzące powszechny sprzeciw
i poczucie zagrożenia pn. Razem bezpieczniej, wartość projektu – 43,5 tys. zł, w tym
z budżetu Wojewody Opolskiego 34,8 tys. zł
na szkolenia umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W 2009 r. w ramach projektu Bezpieczne
Pogranicze realizowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Powiat zakupił na rzecz KPP zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, oraz wydał
polsko-czeską ulotkę dla kierowców.
Starostwo Powiatowe oraz podległe instytucje i jednostki podejmują szereg działań
na rzecz zapewnienia porządku publicznego
oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Prudnickiego.
Realizowane przez służby i instytucje działania skupiają się na zapewnieniu: wzrostu
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania, w tym również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole), wzrostu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej
i ratownictwa, a także poprawy bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego, zabezpieczenia infrastruktury z terenu powiatu.
W 2016 r. w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
realizowany był projekt RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania
na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego, dofinansowany ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
Wartość projektu: 90 000 zł (dofinansowanie: 75 000 zł, wkład własny Powiatu:
15 000 zł).

Zrealizowane działania obejmowały: bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i szkoleń
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; konkurs dla uczniów na spot filmowy Moda na
życie bez uzależnień; szkolenia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania substancjom
psychoaktywnym (KPP w Prudniku); konferencje: Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie
patologiom społecznym (metodyczna) i NIE-Bezpieczna jesień życia (dla seniorów); kursy
dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku (techniki i taktyka interwencji, jazda samochodem na płycie poślizgowej); zakup 5 szt. Defibrylatorów AED wraz z szafkami, oraz ich
montaż w miejscach publicznych (Starostwo
Powiatowe w Prudniku, KPP w Prudniku,
ZSO Nr 1 w Prudniku, CKZiU w Prudniku,
ZS w Głogówku), szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z obsługą defibrylatora AED; instalacja monitoringu wizyjnego
w CKZiU w Prudniku i ZSR w Prudniku.

Realizacja projektu
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA (2016 r.)

W partnerstwie z Komendą Powiatową
Policji w Prudniku zrealizowano projekt
Życie pełne BLASKU (w ramach programu
MEN Bezpieczna i przyjazna szkoła), o wartości 37 900 zł (dofinansowanie – 32 900 zł,
wkład własny Powiatu – 5000 zł).

Celem projektu: upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych
do zachowań ryzykownych, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów
oraz wychowanków, promowanie wolontariatu.
Zrealizowano działania: warsztaty dla wolontariuszy z komunikacji interpersonalnej i pierwszej pomocy; Wigilia Polska dla mieszkańców
miasta; zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalne, dziennikarskie, samoobrony)
w ramach programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty; PatPORT-owe Andrzejki
„Prudnickiej Grupy Pat” (zajęcia warsztatowe:
gastronomiczne, teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne i samoobrony,
oraz gala i zabawa integracyjna); szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku.

Realizacja projektu „Życie pełne BLASKU”

W 2017 r. zrealizowano projekt RAZEM
DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe
działania na rzecz społeczności lokalnych
Powiatu Prudnickiego – ETAP II (dofinansowanie z rządowego Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016 i 2017” – 100 000 zł, wkład własny Powiatu
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Prudnickiego – 25 000 zł ze środków własnych),
realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową PSP
w Prudniku.
Projekt zakładał szereg działań, m.in.: zajęcia pozalekcyjne i szkolenia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych; warsztaty i Andrzejki
„Prudnickiej Grupy PaT” (w ramach programu
Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty);
wsparcie działalności „Powiatowego Klubu
Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (wyjazd na Ogólnopolską Galę Wolontariatu do Gdańska, Wigilia Polska na Rynku
w Prudniku); konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych – Bądź
widoczny na drodze; konkurs dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym; konferencję metodyczną
Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny
i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia; szkolenia profilaktyczno-edukacyjne
przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP
w Prudniku; kampanię Świeć odblaskiem, daj
się zauważyć; film instruktażowy Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku
drogowego; Wojewódzki Turniej Rowerowy dla
uczniów szkół specjalnych w SOSW w Prudniku; spotkanie dla mieszkańców wsi Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, kursy i warsztaty
dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku (obronna walka wręcz, doskonalenie techniki jazdy
samochodem, interwencja kryzysowa); zakup
2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla
SOSW w Prudniku i Głogówku, zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Rolniczych
w Prudniku (budynek Technikum nr 2 i II LO
– II etap) oraz Zespole Szkół w Głogówku (hala
sportowa).

52

Projekt RAZEM
DLA BEZPIECZEŃSTWA –
etap II (2017 r.)

W 2018 r., w partnerstwie z Komendami
Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży
Pożarnej, Aresztem Śledczym i Prudnickim
Centrum Medycznym S.A., realizowany był
III etap projektu Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego
(w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018–2020). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł (Powiat
wniósł wkład własny w kwocie 25 tys. zł).
Przeprowadzone w ramach projektu działania obejmowały: zajęcia pozaszkolne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych; konkurs
plastyczny dla uczniów szkół specjalnych,
pod hasłem Chodź uważnie, żyj rozważnie; III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla
uczniów szkół specjalnych (SOSW w Prudniku); kampanię Świeć odblaskiem – daj się
zauważyć (prowadzona przez KPP w Prudniku, dotycząca podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcająca do
noszenia elementów odblaskowych); spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców
i uczniów szkół na terenie powiatu (funkcjonariusze KPP, Aresztu Śledczego, Wspólnota
Anonimowych Alkoholików); szkolenie w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych
dla uczniów klasy mundurowej II LO w ZSR;
konferencję metodyczną, pod hasłem Ryzyka
ponowoczesności jako wyzwanie edukacyjne
i profilaktyczne; akcję Kurs pierwszej pomocy – zamiast mandatu (działania edukacyjne

w formie kursu pierwszej pomocy dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego;
badanie pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem substancji psychoaktywnych); udział wolontariuszy „Powiatowego
Klubu Ośmiu” przy ZSR w Ogólnopolskiej
Konferencji pt. Ukryte zagrożenia uzależnień;
Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT (cykl warsztatów dla wolontariuszy oraz gala w Prudnickim Ośrodku Kultury); WIGILIĘ POLSKĄ
dla mieszkańców; kampanię profilaktyczno-edukacyjną W trosce o bezpieczne życie Seniora (realizowaną przez KPP w Prudniku);
szkolenia dla funkcjonariuszy KPP i Aresztu
Śledczego (Sztuka skutecznej komunikacji
i mediacji, Przemoc w Rodzinie – psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie, kursy: informatyczny i z zakresu bezpieczeństwa danych
w Sieci); zakup dla KPP maskotkę prudnickiej
Policji – sierżanta PRUDKA, oraz maskotek
Policusie, do działań profilaktycznych wśród
najmłodszych. Przekazano także sprzęt i wyposażenie o wartości 13 721 zł (laptop wraz
z oprogramowaniem i akcesoriami, zestaw
ratownictwa medycznego RESCUE RO, elementy odblaskowe oraz testy do wykrywania
narkotyków). Dokonano zakupu i montażu
2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w DPS
w Prudniku i ORiOP w Racławicach Śląskich
(wraz ze szkoleniami pracowników w zakresie
obsługi defibrylatora AED). Na terenie kompleksu sportowego „Orlik” przy ZSR w Prudniku zainstalowano monitoring wizyjny.
Starostwo Powiatowe realizowało także
w 2018 r. dwa projekty współfinansowane
przez Unię Europejską (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskane za pośrednictwem Eregionu Pradziad).
l Zintensyfikowanie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim – celem było
wzmocnienie skuteczności współdziałania
polskich oraz czeskich służb ratowniczych,
a przez to zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza,
turystów, uczestników imprez masowych.
W ramach projektu pozyskano nowy
sprzęt dla KPP w Prudniku (m.in. lokali-

zator GPS, nawigacja do poszukiwań osób
zaginionych, kamera termowizyjna, gogle
noktowizyjne, radiotelefon przenośny, wyposażenie stanowiska kierowania), oraz dla KP
PSP w Prudniku (m.in. zestaw ratownictwa
medycznego, przenośny radiotelefon, sprzęt
komputerowy, nagłośnieniowy, namiot, sprzęt
konferencyjny). Zorganizowano wspólne ćwiczenia jednostek policji, straży pożarnej, straży
granicznej z Polski i Czech, z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych, w celu
zacieśnienia współpracy oraz transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń.
Wartość projektu: 23,2 tys. € (w tym: dofinansowanie z EFRR: 19,7 tys. €, dofinansowanie z budżetu państwa: 1,2 tys. €, wkład
własny Powiatu: 2,3 tys €).

Wspólne ćwiczenia służb ratowniczych z Polski
i Czech (2018 r.)
53

Współpraca służb medycznych na pograniczu polsko-czeskim – cel projektu to
poprawa bezpieczeństwa na pograniczu
polsko-czeskim poprzez wzmocnienie
sprawności współdziałania polskich i czeskich medycznych służb ratunkowych.
Przewidziano m.in. działania w postaci
wspólnych ćwiczeń, spotkań i wymiany doświadczeń (w tym kursy językowe)
partnerów z Polski i Czech (Krnov, Mesto
Albrechtice, Žáry).
Wartość projektu: ponad 22 tys. € (w tym:
dofinansowanie z EFRR: 18,8 tys. €, dofinansowanie z budżetu państwa: 1,1 tys. €, wkład
własny Powiatu: 2,2 tys. €).
Realizowany od 2019 r. projekt Na przygranicznej wodzie bezpieczniej ma na celu
zintensyfikowanie współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dalsze
wzmocnienie sprawności współdziałania
polskich i czeskich służb ratunkowych: Ratownictwa Medycznego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu
Pradziad, Ochotniczych Straży Pożarnych
z Krnova i M. Albrechtice, KP PSP w Prudniku. Przewidziano: przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń na lądzie, akwenach wodnych
i górach, nawiązanie łączności, wymianę
doświadczeń, oraz m.in. zakup sprzętu dla
ratowników WOPR Powiatu Prudnickiego.
Wartość całkowita projektu: 20,4 tys. €, dofinansowanie z EFRR: 17,4 tys. €, z budżetu państwa: 1 tys. €, środki własne Powiatu: 2 tys. €.
W 2014 r. Powiat Prudnicki zrealizował
projekt pn. Współpraca służb ratowniczych
na pograniczu polsko-czeskim, mający na
celu poprawę bezpieczeństwa na pograniczu, poprzez wzmocnienie skuteczności
i sprawności współdziałania służb ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Zakupiono wyposażenie: fantom,
łodzie wiosłowe, zestawy do nurkowania,
ubrania neopranowe, tory R1, deski ortopedyczne, zestawy do wspinaczki wysokogórskiej, kamizelki ratunkowe, radiostacje.
W ramach projektu odbyły się ćwiczenia
l
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i pokazy sprawności pracy służb ratowników,
strażaków, policjantów, służb medycznych
oraz krótkofalowców na akwenie wodnym
w Dębinie oraz w Moszczance. Całkowita
wartość projektu: 14,2 tys. €, dofinansowanie
z EFRR: 12 tys. €, ze środków budżetu państwa: 1,4 tys. €, wkład własny Powiatu: 710 €.

Projekt „Współpraca służb ratowniczych
na pograniczu polsko-czeskim”

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku, oprócz codziennej służby na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, podejmują rozmaite inicjatywy w tym kierunku.
Podczas imprez masowych (m.in. Dni Prudnika, festyn franciszkański, Rajd Maluchów
w Chocimiu), oprócz ich zabezpieczenia
prowadzone są działania informacyjno-profilaktyczne skierowane do uczestników oraz
prezentowany jest sprzęt jednostek policji
i straży pożarnej.
W ramach działań edukacyjnych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Prudniku prowadzą spotkania w szkołach
i przedszkolach, w trakcie których odbywają
się pogadanki: Bezpieczne ferie, Bezpieczne
wakacje, Bezpieczne spędzanie czasu wolnego,

Bezpieczny rowerzysta, przestrzegające przed
ryzykownymi zachowaniami.
W roku 2017 w ramach edukacji społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa przedstawiciele
KPP przeprowadzili dwie debaty społeczne –
Bezpieczny działkowiec oraz Młody kierowca
– rozważny i trzeźwy – a także konferencję pn.
Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.
W 2018 r. w KPP w Prudniku zorganizowano Dni otwarte, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem odwiedzających. Przeprowadzono m.in. quizy dla najmłodszych o bezpieczeństwie oraz konkursy nt. przepisów
drogowych w przygotowanym miasteczku
ruchu drogowego, szkolenia dla dzieci z zasad
udzielania pierwszej pomocy (w tym ćwiczenia resuscytacji na fantomach). Była również
możliwość zwiedzenia budynku Komendy.
Również w 2018 r. realizowano projekt Seniorzy! Oszustwo nie zna granic (w ramach
Programu Interreg V-A CZ-PL 2014–2020),
którego celem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa Seniorów, w szczególności mieszkańców pogranicza, ograniczenie liczby przestępstw na osobach starszych oraz zwiększenie
świadomości i wiedzy dotyczącej metod działania oszustów, a także innych zagrożeń.
Na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym każdego roku prowadzone są kontrole pojazdów i kierujących
dowożących dzieci do szkół i wiozących na
wycieczki oraz na wypoczynek letni i zimowy (akcje Bezpieczne Wakacje oraz Bezpieczne Ferie), oraz szereg innych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa m.in.
(Prędkość, Niechronieni uczestnicy RD, Pasy,
Alkohol i narkotyki, Truck, Trzeźwy poranek).
Podczas prowadzonych w szkołach lekcji
wychowania komunikacyjnego, omawiane
są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z wykorzystywaniem m.in. „alkogogli”,
okularów symulujących postrzeganie otoczenia przez osoby w stanie nietrzeźwym.
W ramach spotkań profilaktycznych
w szkołach podstawowych (Bezpieczna droga

do szkoły, Bezpieczny Rowerzysta) omawiane
są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Realizując kampanię Przyhamuj, życie
przed Tobą prowadzono spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, podczas
których wskazywano główne przyczyny
i skutki wypadków drogowych. Uczniowie
informowani byli o konsekwencjach prawnych i karnych w odniesieniu do osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu
lub narkotyków.
W 2018 r. zorganizowano także debatę
społeczną Bezpieczny Senior, poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
najczęstszym przyczynom wypadków drogowych, a także bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów.
Przeprowadzano adresowane do kierowców akcje (np. Jabłko czy cytryna,
Kurs pierwszej pomocy – zamiast mandatu)
podczas których sprawdzano czy kierujący nie łamią przepisów ruchu drogowego
i prowadzono działania edukacyjne, m.in.
w formie kursu pierwszej pomocy. Kierowcy badani byli pod kątem trzeźwości oraz
pozostawania pod wpływem narkotyków i
innych niedozwolonych substancji.
Od lat przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, z inicjatywy radnego Antoniego
Sokołowskiego, pod patronatem Starosty
Prudnickiego przeprowadzana jest akcja
Bezpłatne badanie stanu technicznego pojazdu, podczas której w stacjach kontroli pojazdów działających w powiecie prudnickim
odbywają się bezpłatne badania stanu technicznego pojazdów w zakresie układu kierowniczego i hamulcowego oraz oświetlenia.
W efekcie podejmowanych przez policjantów działań, od lat powiat prudnicki
uznawany jest za jeden z bezpieczniejszych
w województwie opolskim.
W 2014 r. Komenda Powiatowa Policji
w Prudniku w wykrywalności przestępstw
ogólnych uplasowała się – z wynikiem 85,9%
– na pierwszym miejscu w województwie
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opolskim. Pod względem wykrywalności
najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa
oraz bezpośrednio rzutujących na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców przestępstw
kryminalnych również miała najlepszy
wskaźnik w regionie (78%).
W latach kolejnych KPP w Prudniku
notowała zbliżony, wysoki poziom wykrywalności przestępstw, pozostając wśród najlepszych pod tym względem jednostek na
Opolszczyźnie. W 2016 r. KPP w Prudniku
uplasowała się na V miejscu w województwie
wśród innych komend powiatowych.
W 2017 roku na terenie Powiatu Prudnickiego ogólna wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 84% (w roku 2016 – 80%).
Prudnicka komenda ponownie zajęła V miejsce w województwie wśród komend powiatowych. Wykrywalność dla całej Opolszczyzny
wyniosła 79% (w 2016 r. było to 81%).
W kategorii przestępstw kryminalnych –
najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa
oraz bezpośrednio rzutujących na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców – KPP w Prudniku znalazła się na drugim miejscu wśród
wszystkich komend powiatowych w regionie,
przy wykrywalności 80% (2016 rok – 81%).
Dla porównania ogólna wykrywalność przestępstw kryminalnych w województwie wyniosła 68% (63% w roku 2016). Największą
skuteczność prudniccy policjanci osiągnęli
w ściganiu sprawców przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, rozbojów
i wymuszeń oraz przestępstw narkotykowych.
Funkcjonariusze KPP w Prudniku notowali
również liczne osiągnięcia indywidualne.
W 2015 r. były to m.in.: II miejsce w turnieju Patrol Roku 2015 na Opolszczyźnie,
a także II miejsce w IX edycji Turnieju dla
Dyżurnych Jednostek Policji Województwa
Opolskiego.
W roku 2016 reprezentant KPP w Prudniku (mł. asp. Damian Smolski) został najlepszym funkcjonariuszem ruchu drogowego
na Opolszczyźnie, ponadto dwóch policjantów zajęło IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Patrol Roku 2016.

Dwukrotnie (w 2016 i 2018 r.) II miejsce
w Zawodach Kynologicznych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
zajmował policjant z Prudnika (Krzysztof
Babisz) wraz ze swoim psem służbowym.
Wśród dokonań z roku 2018 należy wymienić: III miejsce w konkursie na najlepszego dyżurnego województwa opolskiego,
III miejsce w eliminacjach wojewódzkich do
I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów
– oskarżycieli publicznych, oraz III miejsce
funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego podczas wojewódzkich eliminacji do
VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników
z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku od września 1998
roku funkcjonuje w obiektach byłych koszar.
Powiat Prudnicki wielokrotnie wspomagał
finansowo Straż Pożarną, dofinansowując
zakup sprzętu specjalistycznego. W 2004
roku dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 30 tys. zł. W latach 2001–2009 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przeznaczono łącznie
kwotę 35,78 tys. zł na dofinansowanie ekologicznych form transportu oraz w ramach
gospodarki odpadami przekazano środki
na zakup sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013, aby pozyskać
wraz z partnerem czeskim nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze i zabezpieczenie techniczne w postaci wspólnej bazy
i warsztatów, Starostwo Powiatowe złożyło
projekt pn. Utworzenie bazy logistycznej dla
transgranicznych działań służb ratowniczych (wartość całkowita projektu: 1,41 mln
zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1,19 mln zł). Uroczyste przekazanie
zakupionego samochodu SCANIA nastąpiło
w styczniu 2010 r.
Obok samochodu Starostwo zakupiło dla
KP PSP cenny sprzęt specjalistyczny, o war-

tości przekraczającej 300 tys. zł (system
uszczelniania wycieków; zestaw ratowniczy,
w którego skład wchodzi: rozpieracz, nożyce, pompa, węże; niskociśnieniowe poduszki podnoszące; zestaw PSP; pneumatyczny
namiot medyczny; pneumatyczna kabina
dekontaminacyjna; pilarka spalinowa; drabiny; działko przenośne; aparat ochrony dróg
oddechowych; agregat oddymiający; kamera termowizyjna; radiotelefony; wykrywacz
wielofazowy oraz wiele drobnego sprzętu.
W ramach projektu wykonano ponadto remont obiektów magazynowo-garażowych
KP PSP, zakończony w 2010 r.
W maju 2011 r. w Prudniku odbyły się
wojewódzkie obchody Dnia Strażaka,
z udziałem m.in. parlamentarzystów ziemi
opolskiej, Wojewody Opolskiego, zastępcy
Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej. Blisko 100 strażaków z Opolszczyzny odebrało awanse na wyższe stopnie,
medale, nagrody lub wyróżnienia. Istotnym
punktem obchodów było wręczenie sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związków Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej
(obecny był prezes zarządu głównego ZEiRPRP). Imprezę sfinansował Powiat Prudnicki

ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska.
W roku 2018 Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 40 000,00 zł na dofinansowanie zadania Kapitalny remont dachu budynku „A”
strażnicy. Wartość zadania: 159 900,00 zł.
Wykonano montaż blachodachówki z obróbką oraz instalacji odgromowej.

Kapitalny remont dachu budynku strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku

Podczas powiatowych obchodów Dnia
Strażaka prudnicka Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar, ufundowany staraniem władz Powiatu
Prudnickiego. Uroczystość zaszczycili m.in.
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parlamentarzyści ziemi opolskiej, Wojewoda
Opolski, zastępca Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, kierownictwo
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu.

Przekazanie sztandaru dla Komendy
Powiatowej PSP w Prudniku

Działania prowadzone przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku, obejmują m.in.:
l Działalność
profilaktyczno-edukacyjną
– odbywają się m.in. pokazy sprzętu oraz
metod udzielania pierwszej pomocy, pogadanki dla grup dzieci i młodzieży nt. pracy strażaka, na terenie KP PSP jak i podczas imprez masowych, oraz w szkołach,
przy publicznych kąpieliskach itp.
l Na stronie internetowej KP PSP zamieszczane są (na stałe lub czasowo) porady
dotyczące zagrożeń (m.in. czad i ogień;
śnieg na dachach; wypalanie traw; zjawiska pogodowe – burze, huragany,
wiatry i nawałnice, mrozy, powódź; fa58

jerwerki; oraz informacje z zakresu bezpieczeństwa: w podróży, w górach, nad
morzem, w wolnym czasie), realizowane
ogólnopolskie kampanie informacyjne
(np. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa). Funkcjonariusze prowadzili
wspólnie z Policją akcje nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
l W zakresie ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej i ratownictwa
KP PSP realizuje zadania: egzekwowanie opracowania planów ewakuacji oraz
sprawdzanie instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego (ze szczególnym uwzględnieniem warunków i organizacji ewakuacji ludzi) w obiektach użyteczności
publicznej i placówkach oświatowych;
przeciwdziałanie wypalaniu traw i słomy (egzekwowanie zakazu, informowanie na temat szkodliwości wypalania
nieużytków, interwencje wraz z pouczaniem mieszkańców, współuczestniczono w ogólnopolskiej akcji Stop pożarom traw); organizacja: turnieju wiedzy
pożarniczej (eliminacje gminne, turniej powiatowy), zawodów sportowo-pożarniczych (powiatowe i gminne),
oraz konkursu plastycznego o tematyce
pożarniczej.
l W zakresie rozpoznawania i prognozowania zagrożeń oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Prudnickiego,
m.in. w 2018 r. aktualizowano katalogi
i mapy zagrożeń, prowadzono kontrole w istniejących obiektach oraz odbiory
nowo powstałych obiektów.
W ramach poprawy stanu zabezpieczenia i wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej m.in.:
l pozyskano w 2018 r. sprzęt pożarniczy
(sprzęt ochrony dróg oddechowych, sygnalizatory bezruchu, sprzęt ratownictwa
wysokościowego, ratownictwa wodnego,
agregat prądotwórczy, pilarkę ratowniczą,
węże tłoczne i in.);

w ramach dotacji budżetowych dla OSP
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono m.in.:
radiotelefon nasobny, sygnalizator bezruchu, środki ochrony indywidualnej
strażaka (hełmy, buty i ubrania specjalne,
szelki ratownicze oraz sprzęt pożarniczy,
np. armatura wodna, tłumice, mostki
przejazdowe, gaśnice, zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego).
Wykonano remont strażnic: w Szybowicach, Białej oraz Chrzelicach,;
l w ramach dotacji MSWiA dla pozostałych OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
zakupiono sprzęt (m.in. radiotelefon
nasobny, agregat prądotwórczy, pilarka
do drewna, środki ochrony indywidualnej strażaka – hełmy, buty, ubrania
i rękawice specjalne, kombinezon na
szerszenie, oraz sprzęt pożarniczy – np.
armatura wodna). Wykonano remont
strażnic: w Trzebini, Łączniku, Wróblinie oraz Mieszkowicach.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku realizuje zadania na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa
sanitarnego, w tym m.in.: nadzór nad realizacją i edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych; ujawnianie
zagrożeń sanitarnych i weterynaryjnych;
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz wody na pływalniach
i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli; nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
realizacja prozdrowotnych programów
edukacyjnych w placówkach oświatowych,
l

upowszechnianie metod utrzymywania higieny osobistej wśród dzieci i młodzieży;
nadzór nad gospodarowaniem odpadami
komunalnymi; kontrole stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, podmiotów prowadzących działalność leczniczą; nadzór
warunków zdrowotnych środowiska pracy
w celu ochrony zdrowia pracowników;
kontrole turnusów wypoczynku letniego
i zimowego; działania przeciwepidemiczne
w przypadku podejrzenia lub rozpoznania
choroby zakaźnej lub zakażenia.
Działania na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa weterynaryjnego prowadzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Prudniku (m.in.: kontrola obrotu zwierzętami, monitoring diagnostyka i zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych
– gruźlicy, brucelozy, białaczki bydła, choroby Aujeszkyego, wścieklizny, Afrykańskiego Pomoru Świń, pryszczycy, choroby
pęcherzykowej świń, chorób drobiu, ryb,
pszczół i innych; kontrole prawidłowości
obrotu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego; monitoring pasz i środków żywienia zwierząt, kontrole obrotu
środkami żywienia zwierząt).
Za zabezpieczenie infrastruktury odpowiada Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. Prowadzi on czynności
kontrolne terenowe, w tym m.in. dotyczące
utrzymania obiektów budowlanych, prowadzonych budów lub wykonywanych robót budowlanych, a także oględziny i kontrole poprzedzające wydanie pozwolenia
na użytkowanie obiektów budowlanych,
których budowy zostały w części lub w całości zakończone.

59

PRZECIWDZIAŁANIE
BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY
W zakresie polityki rynku pracy Powiat
realizuje zadania dotyczące promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Powiat nie
ma jednak znaczących narzędzi do walki
z przyczynami bezrobocia, jakimi dysponują gminy, a związanych z dysponowaniem gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, ustanawianiem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, polityką dotyczącą podatków lokalnych.
Do najważniejszych zadań merytorycznych
należy: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd
Pracy w Prudniku.
W latach 2015–2018, by sprostać oczekiwaniom pracodawców oraz pracobiorców, Powiatowy Urząd Pracy regularnie
pozyskiwał krajowe i europejskie środki
finansowe, co umożliwiło realizację dużego
wachlarza form wsparcia.
W omawianym okresie podejmowano
także działania ponadstandardowe, które pozytywnie wpłynęły na sytuację na lokalnym
rynku pracy, za co w 2017 i 2018 roku PUP
został nagrodzony przez Fundację Promocji
Inicjatyw Społecznych „Polprom” z Warszawy.
Działania realizowano zgodnie z opracowaną przez PUP i zaakceptowaną przez
Radę Rynku Pracy Strategią promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w powiecie prudnickim na lata 2015–2020.
W latach 2015–2018 PUP pozyskiwał
środki finansowe na wparcie pracodawców
w zatrudnieniu osób bezrobotnych w ramach:
l programów unijnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opol60

skiego (RPO WO) i Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER);
l programów konkursowych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Realizując projekty unijne, w roku 2015
pozyskano kwotę 2 946 500 zł na aktywizację
412 osób bezrobotnych, organizując i finansujące staże, szkolenia, dotacje na uruchomienie
działalności gospodarczej, prace interwencyjne oraz refundacje stanowiska pracy.
l Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) – w ramach POWER. Liczba
uczestników projektu: 182 osoby; wartość projektu: 1 313 500,00 zł.
l Projekt Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy w powiecie prudnickim
(I) – w ramach RPO WO 2014–2020.
Udział wzięło 230 bezrobotnych; wartość
projektu: 1 633 000,00 zł.
Z rezerwy Ministra RPiPS pozyskano
kwotę 2 404 640 zł, na aktywizację 358 osób
bezrobotnych, realizując programy:
l Młodzi Aktywni – program skierowany
do osób bezrobotnych do 25 roku życia;
liczba uczestników: 32 osoby; wartość
programu: 185 000,00 zł;
l Zdolni, Aktywni, Kreatywni – program
skierowany do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określeni w art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
- liczba uczestników: 23 osoby; wartość
programu: 130 000,00 zł;
l Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym – program skierowany do
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia; liczba uczestników: 10 osób; wartość
programu: 63 500,00 zł;
l Powrót do pracy – program skierowany
do osób bezrobotnych w wieku 30–50 lat;
liczba uczestników: 34 osoby; wartość
programu: 171 000,00 zł;

Razem osiągniemy sukces – program
skierowany do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy; liczba uczestników: 51; wartość
programu: 340 000,00 zł;
l Dziś aktywność – jutro praca – program
skierowany do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy; liczba uczestników: 90; wartość
programu: 400 000,00 zł;
Programy specjalne:
l Praca dla mnie – program skierowany
do osób bezrobotnych objętych II profilem wsparcia; liczba uczestników: 42;
wartość programu: 371 200,00 zł (środki
z Funduszu Pracy);
l Nasz cel to praca! – program skierowany
do osób bezrobotnych objętych III profilem wsparcia; liczba uczestników: 66;
wartość programu: 635 840,00 zł (w tym
450 000,00 zł z Rezerwy Ministra).
W roku 2016 PUP realizował kolejne 2 projekty unijne w ramach RPO WO
i POWER, na które wydatkowano kwotę
2 741 642,48 zł, w projektach udział wzięło
384 osoby.
l Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie prudnickim (II),
w ramach POWER. Liczba uczestników:
185; wartość projektu: 1 283 441,14 zł.
l Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II),
w ramach RPO WO 2014–2020. Liczba uczestników: 199; wartość projektu:
1 458 201,34 zł.
W ramach pozostałych programów, realizowanych z Rezerwy Ministra, wydatkowano
kwotę 1 008 300,00 zł, aktywizując 125 osób:
l Doświadczony pracownik – program
skierowany do bezrobotnych powyżej 50 roku życia; Liczba skierowanych
osób: 14; wartość programu: 76 800,00 zł;
l Aktywność – szansą powrotu na rynek
pracy – program skierowany do bezrol

botnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy; Liczba uczestników: 43;
wartość programu: 281 500,00 zł;
l Mój rozwój – moja przyszłość – program
skierowany do bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(z wyłączeniem osób do 30 roku życia oraz
powyżej 50 roku życia); Liczba uczestników: 34; wartość programu: 250 000,00 zł;
l Program regionalny 2016 – skierowany
do: kobiet, mieszkańców terenów wiejskich, osób w wieku do 30 lat, długotrwale
bezrobotnych, osób będących rodzicem
dzieci do lat 6. Liczba uczestników: 16;
wartość programu: 300 000,00 zł;
l Czas na pracę (skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia) – liczba uczestników: 9; wartość programu: 100 000,00 zł;
W roku 2017 pozyskano środki na
wsparcie osób bezrobotnych w ramach
RPO WO, POWER:
l Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie prudnickim (III),
w ramach POWER. Liczba uczestników:
127; wartość projektu: 929 817,91 zł;
l Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III),
w ramach RPO WO 2014–2020. Liczba uczestników: 183; wartość projektu:
1 557 763,38 zł.
W ramach programów realizowanych
z Rezerwy Ministra wydatkowano kwotę
1 258 700,00 zł i zaktywizowano 237 osób:
l Praca wzbogaca – skierowany do osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń
z pomocy społecznej; Liczba skierowanych
osób: 13; wartość programu: 20 000,00 zł;
l Kompetentny pracownik – cel: likwidacja
widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego,
maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz
medycyny i opieki długoterminowej; Licz-
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ba uczestników: 56; wartość programu:
307 600,00 zł;
l Program regionalny 2017 – skierowany
do: kobiet, w szczególności: długotrwale
bezrobotnych, zamieszkałych na terenach wiejskich, w wieku poniżej 30 lat,
w wieku powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego;
Liczba uczestników: 69; wartość programu: 430 200,00 zł;
l Szansa na rozwój zawodowy – skierowany do osób bezrobotnych zamieszkałych
na wsi; Liczba uczestników: 40; wartość
programu: 214 000,00 zł;
l Praca uszlachetnia – skierowany do
osób długotrwale bezrobotnych; Liczba uczestników: 17; wartość programu:
61 400,00 zł;
l Zorientowani na sukces zawodowy –
skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia; Liczba uczestników: 48;
wartość programu: 225 500,00 zł;
W ramach programów specjalnych w 2017 roku wydatkowano kwotę
847 240,00 zł i zaktywizowano 100 osób:
l Praca od dziś – skierowany do osób bezrobotnych objętych II i III profilem wsparcia;
Liczba uczestników: 58; wartość programu: 417 125,00 zł (środki z FP);
l Pozytywna zmiana – skierowany do
osób bezrobotnych objętych III profilem wsparcia; Liczba uczestników: 46;
wartość programu: 430 115,00 zł (w tym
206 000,00 zł z Rezerwy Ministra).
PUP był także partnerem instytucji rynku pracy, kierując się chęcią zaktywizowania jak największej ilości osób bezrobotnych – kilkadziesiąt zrekrutowanych osób
skorzystało z projektów innych instytucji.
W roku 2018 realizowano dwa projekty
unijne (współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na kwotę
2 681 290,05 zł, dla 354 osób bezrobotnych.
W ramach podjętych działań sfinansowano:
staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, prace
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interwencyjne, dotacje na uruchomienie
działalności gospodarczej oraz refundacje
stanowiska pracy.
l Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV),
w ramach RPO WO 2014-2020. Liczba uczestników: 209; wartość projektu:
1 615 571,09 zł (dofinansowanie z UE:
1 373 235,42 zł).
l Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie prudnickim (IV),
w ramach POWER. Liczba uczestników:
145; wartość projektu: 1 065 718,96 zł (dofinansowanie z UE: 898 187,94 zł);
Ponadto PUP realizował 7 programów finansowanych z rezerwy MRPiPS (na łączną
kwotę 1 121 800,00 zł), dla 242 osób bezrobotnych:
l Program regionalny 2018 – skierowany
do kobiet, w szczególności: zamieszkałych
na wsi, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Liczba uczestników:
44; wartość programu: 283 400,00 zł;
l Stablizacja życiowa – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych; Liczba uczestników: 33; wartość
programu: 46 800,00 zł;
l Twój rozwój zawodowy – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku
45 lat i powyżej; Liczba uczestników: 35;
wartość programu: 121 600,00 zł;
l Czas aktywności zawodowej – skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba uczestników: 31;
Wartość programu: 130 000,00 zł;
l Nowy start – skierowany do osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy.
Liczba uczestników: 64; Wartość programu: 308 800,00 zł;
l Inwestuję w siebie – skierowany m.in. do
osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Liczba uczestników: 30;
Wartość programu: 150 000,00 zł;

l

Cel to zatrudnienie – skierowany m.in.
do osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Liczba uczestników: 5;
Wartość programu: 80 000,00 zł.

Wyróżnienia ministerialne dla PUP w Prudniku

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku za podejmowane działania aktywizacyjne wobec
osób bezrobotnych otrzymał w latach 2016
i 2017 wyróżnienia przyznane przez MRPiPS.
Lata 2015–2018 to również czas wdrażania
kolejnych rozwiązań mających na celu zwiększenie spójności lokalnej oferty edukacyjnej z rynkiem pracy. Podejmowano działania: wspieranie
kształcenia w zawodach deficytowych na rynku,
niwelowanie chwilowych braków kadrowych
w firmach, inicjowanie kontaktów lokalnych
pracodawców z uczniami szkół.
Zrealizowane zostały m.in. programy:
l Patron – inicjatywa ułatwiająca dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb
pracodawców funkcjonujących na terenie powiatu prudnickiego. Cele programu: ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy i zachęcenie do kształcenia się
w szkołach zawodowych.
W kwietniu 2016 r. podpisano porozumienie miedzy: firmą Steinpol Central Servicess, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Prudniku i Powiatowym
Urzędem Pracy. W ramach programu
utworzono klasę patronacką (nabór na rok
szkolny 2016/17 to 13 osób) w zawodach: tapicer, szwacz, stolarz. Mecenat firmy Steinpol
przyjął formę organizacji praktyk i staży,

ufundowania stypendium dla uczniów, dofinansowania doposażenia pracowni.
We wrześniu 2017 podpisano umowę pomiędzy CKZiU w Prudniku a Opolskim
Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych,
dotyczącą nawiązania współpracy w zakresie
edukacji i utworzenia pod patronatem OZPD
klasy w zawodzie kierowca-mechanik.
l Junior – w ramach programu skierowane
na staż osoby młode (do 25 roku życia)
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, otrzymywały dodatkowe dofinansowanie z PFRON (w wysokości zależnej
od stopnia niepełnosprawności stażysty).
Każdy uczestnik programu otoczony był
opieką doradcy zawodowego (pomoc
w adaptacji w nowym środowisku, pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy,
oraz radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych). Liczba stażystów
w latach 2014–2015: 12 osób; wartość
programu: 69 000,00 zł.
l Pewny start – w 2016 r. PUP podjął się
realizacji projektu wprowadzającego
nową formę wsparcia – refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenie społeczne, przez 12 m-cy,
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego do
30 roku życia. Obok zatrudnienia subsydiowanego osób młodych, program przewidywał dodatkowo pomoc w postaci
szkoleń oraz poradnictwa zawodowego.
Młodzież podjęła pracę m.in. w branży budowlanej, handlu i usługach.
l Barometr zawodów – od roku 2015
pośrednicy pracy i doradcy zawodowi
z PUP w Prudniku uczestniczą w badaniu prognozującym zapotrzebowanie na
pracowników w określonych zawodach
na następny rok. Opracowany tzw. Barometr zawodów zawiera spis profesji, na
które istnieje zapotrzebowanie na poziomie lokalnym i wojewódzkim.
Aktywizacja zawodowa – zajęcia w Areszcie Śledczym w Prudniku
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Od roku 2012 doradca zawodowy z PUP
organizuje cykliczne zajęcia informacyjne
dla wytypowanej grupy osadzonych (od 2014
do 2018 r. w sumie 43 spotkania w grupach
5–7 os., z udziałem kilkudziesięciu osadzonych). Tematyka odbywających się średnio
raz w miesiącu zajęć związana jest z efektywnym funkcjonowaniem na rynku pracy,
sposobami i technikami poszukiwania pracy.
Areszt śledczy w Prudniku i PUP od
roku 2015 współpracują również w ramach
programu readaptacji społecznej Ostatni
krok do wolności, przeznaczonego dla osób
opuszczających zakłady karne. Osadzonym
przedstawiana jest aktualna oferta urzędu
oraz zasady korzystania z usług PUP.

Aktywizacja zawodowa osadzonych
w Areszcie Śledczym w Prudniku

Spotkania z uczniami
W ramach cyklu Warsztatów orientacji
zawodowej, doradcy zawodowi z PUP kilkakrotnie w każdym roku spotykają się z młodzieżą gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. Podczas 3-godzinnych zajęć uczniowie
mają okazję określić swoją przydatność do
zawodu, a także uzyskać istotne informacje
związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. W latach 2016–2018 w 31 spotkaniach
uczestniczyło łącznie 650 osób (w roku 2018
– 13 spotkań, z udziałem 275 uczniów).
Zajęcia z osadzonymi oraz spotkania z młodzieżą są formą dodatkowej (nadobowiązkowej) aktywności doradców zawodowych PUP.
Za działania z młodzieżą szkolną PUP
w Prudniku dwukrotnie (w 2017 i 2018 r.)
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został uhonorowany nagrodą specjalną
w ramach ogólnopolskiego konkursu Lider
Aktywizacji Osób Młodych, organizowanego przez Fundację Promocji Inicjatyw
Społecznych POLPROM z Warszawy.
W wyniku podjętych przez PUP działań,
w latach 2015–2018:
l przeszkolono i skierowano na staż
2095 osób;
l udzielono dotacji na utworzenie własnej
działalności 180 osobom;
l zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia stanowisk pracy dla 133 bezrobotnych;
l skierowano do prac społecznie użytecznych ponad 1400 osób; 328 osób
skierowano do pracy w ramach robót
publicznych, a 489 w ramach prac interwencyjnych;
l skierowano do pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego powyżej
50 roku życia 40 osób bezrobotnych;
l zrefundowano część kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz
składki na ubezpieczenie społeczne
w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia dla 259 osób.
PUP w Prudniku jest jednym z partnerów
Transgranicznego Partnerstwa EURES-T
Beskydy, w ramach którego współpracują
przedstawiciele z Polski, Czech oraz Słowacji. Istotą partnerstwa jest międzynarodowa

wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy. Szczegółowe
cele to: wspieranie transgranicznej mobilności pracowników, przedstawianie informacji
o tendencjach na rynku pracy w regionach
przygranicznych, promowanie wymiany
ofert pracy między tymi regionami, dostarczanie przedsiębiorcom informacji o usługach EURES/EURES-T (podatki, ubezpieczenie społeczne, rekrutacja siły roboczej
z drugiej strony granicy, informacja o systemie rejestracji, prowadzenie działalności
gospodarczej po drugiej stronie granicy itd.).
Wymierną korzyścią płynącą z partnerstwa
Eures-T Beskydy jest pozyskiwanie grantów,
dzięki którym PUP organizuje Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości NAUKA – PRACA – KARIERA
(w latach 2014–2017 w ramach grantów wydatkowano łącznie kwotę 42 567,50 zł).
Organizowane od 2009 r. wydarzenie
jest okazją do spotkania i wymiany informacji pomiędzy osobami poszukującymi
pracy, uczniami zainteresowanymi możliwościami zdobycia wykształcenia pod kątem rozwoju przyszłej kariery zawodowej,
a przedstawicielami pracodawców, szkół
zawodowych, wyższych uczelni, firm szkoleniowych i instytucji rynku pracy.

Transgraniczne Targi Pracy Edukacji
i Przedsiębiorczości (2019)

W latach 2014–2016 Powiatowy Urząd
Pracy w Prudniku uczestniczył ponadto

w Targach Rzemiosła i Zatrudnienia Artifex, odbywających się w Bruntalu (Czechy).
Powiat Prudnicki, z inicjatywy starosty realizuje (wspólnie z PUP Prudnik) cykl spotkań z pracodawcami, pod nazwą Spotkania Gospodarcze. Konferencje te są źródłem
fachowej i rzetelnej wiedzy prawnej i ekonomicznej – prelekcje wygłaszają specjaliści
związani z biznesem i przedstawiciele instytucji (m.in. ZUS, PFRON), stanowią przestrzeń umożliwiającą wymianę informacji
oraz doświadczeń między przedsiębiorcami.
W latach 2014–2018 zorganizowano sześć
edycji Spotkań Gospodarczych, z których
w każdym uczestniczyło kilkudziesięciu
pracodawców z terenu powiatu. Omawiana tematyka dotyczyła m.in.: Regionalnego
Programu Operacyjnego dla biznesu, finansowania zatrudnienia z Funduszu Pracy
i środków UE, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, planowania sukcesji
w biznesie, cyberbezpieczeństwa w prowadzeniu firmy, zmian w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników, RODO
w przedsiębiorstwach.

Powiatowe Spotkania Gospodarcze

Działania PUP w latach 2000–2014:
Pozyskano środki pieniężne z budżetu kra65
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jowego jak również z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 141,5 mln zł, z Unii Europejskiej
kwotę 18,6 mln zł.
W tym okresie PUP przygotował i zrealizował projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPORZL), skierowanych do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP:
l Przełamać impas (Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, wartość projektu – 19 tys. zł);
l Krok w stronę pracy (Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, wartość projektu
– 313,2 tys. zł);
l Hej ho, do pracy by się szło (Działanie
1.2 Perspektywy dla młodzieży, wartość
projektu – 527,8 tys. zł, w tym wkład krajowy Funduszu Pracy – 27,43%);
l Aktywność dziś – praca jutro (Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, wartość projektu
– 171,2 tys. zł, w tym FP – 26,26%);
l Nowy start (Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, wartość projektu –
1,0 mln zł, w tym FP – 26,26%; )
l Dziś bezrobotny – jutro pracujący (Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, wartość projektu – 868,4 tys. zł, w tym FP – 26,26%.).
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w PUP zrealizowano projekty:
l Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta (Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie. Wartość projektu –
369,8 tys. zł, w tym FP – 15%);
l APS – aktywność, praca, stabilizacja
– podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez: wyposażenie osób bezrobotnych w kwalifikacje zawodowe za
pomocą szkoleń, staże i przygotowanie
zawodowe oraz pomoc w uruchomieniu

działalności gospodarczej (w latach 2008–
2014 wartość projektu wyniosła ponad
15 mln zł, z czego dofinansowanie z EFS
– 14,5 mln zł. Tylko w roku 2014 objęto
wsparciem 533 osoby, w tym: 400 skorzystało ze staży, 115 ze szkoleń, 18 z dotacji).
W ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowano projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
l Pomost do nowego miejsca pracy – nagrodzony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu jako pionierski w kraju (Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi;
wartość projektu – 139,4 tys. zł);
l Od zwolnienia do zatrudnienia (Działanie
j/w; wartość projektu – 168,3 tys. zł);
l Od mobilności do kreatywności (Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany
z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego
w regionie; wartość – 258,2 tys. zł);
l Profesjonalny pracownik (Działanie j/w;
wartość projektu – 254,2 tys. zł);
Od 2009 r. co roku realizowany był projekt Junior, współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, mający na celu aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych, wartość projektu – 56,6 tys. zł.
W 2009 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska, zrealizowany został projekt Poznam
stanowiska pracy w rejonie pogranicza –
trafniej wybiorę zawód, którego celem było
stworzenie katalogów zawodów funkcjonujących na pograniczu polsko-czeskim.
Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość
rozpoznania perspektyw zatrudnieniowych
w obszarze pogranicza, oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i wyboru przyszłego zawodu (wartość projektu – 31 tys. zł.,
dofinansowanie – 22 tys. zł).

Powiatowy Urząd Pracy realizował również wiele projektów ze środków rezerwy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
l PRACA to bezpieczna przyszłość – przeznaczony dla osób zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi; wartość dofinansowania – 163 tys. zł
(wsparciem objęto 30 osób bezrobotnych,
wśród nich 8 skorzystało ze staży, 17 ze
szkoleń, 4 z prac interwencyjnych, jedna
osoba ze studiów podyplomowych);
l Program dla osób bezrobotnych do 25 roku
życia – wartość dofinansowania – 393
tys. zł. Wśród form aktywizacji w tym programie znalazły się: staże dla 26 osób, szkolenia dla 18, roboty publiczne dla 12, prace
interwencyjne dla 4, refundacja doposażenia stanowiska pracy dla 9 osób, podjęcie
działalności gospodarczej – 2 osoby;
l Drzwi do sukcesu – przeznaczony dla
bezrobotnych do 30 roku życia; wartość
dofinansowania: 289,5 tys. zł. Wsparciem
objęto 64 osoby, które skorzystały z następujących form pomocy: bony szkoleniowe
– 2 osoby, szkolenia – 6, bony stażowe –17,
bon na zasiedlenie – 1 oraz staże – 38 osób;
l Doświadczenie atutem osób po 50 roku
życia – dla bezrobotnych po 50 roku życia, wartość dofinansowania: 210 tys. zł.
Formy aktywizacji: dofinansowanie do
wynagrodzenia dla 15 osób, szkolenia
dla 3, roboty publiczne dla 14, refundacja doposażenia stanowiska pracy dla 2,
łącznie 34 osoby;
l Akcja Aktywizacja! – wartość dofinansowania: 188,8 tys. zł. Wsparcie w formie
robót publicznych uzyskało 28 osób;
l Inwestycja w przyszłość to PRACA – wartość dofinansowania: 400 tys. zł. Wsparciem objęto 75 osób (formy pomocy: refundacja doposażenia stanowiska pracy
– 8 osób, dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej – 3, staże – 36, szkolenia – 15,
roboty publiczne – 1, prace interwencyjne
– 8, bony stażowe – 4 osoby);
l Lepsze jutro – Zaktywizowanie i zatrudnienie 36 bezrobotnych (wartość dofinan-

sowania: 250 tys. zł). Formy wsparcia: pośrednictwo pracy; szkolenia w zawodach:
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zawody ogólnobudowlane (płytkarz,
kafelkarz, regipsiarz), sprzedawca, kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami
do obsługi butli gazowych, pracownik obsługi hotelowo-gastronomicznej; staże; refundacja stanowiska pracy; roboty publiczne; warsztaty z trenerem (psychologiem);
refundacja zakupu narzędzi niezbędnych
do wykonywania prac remontowych;
l Gotowi do zmian – Zaktywizowanie
i zatrudnienie 15 bezrobotnych (projekt finansowany ze środków własnych,
w kwocie 149,7 tys. zł). Formy wsparcia:
pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe: murarz-malarz, konserwator zieleni
z obsługą piły; roboty publiczne; warsztaty z trenerem kompetencji społecznych
(psychologiem); refundacja Gminie organizującej roboty publiczne kosztów zakupu uczestnikom programu narzędzi do
wykonywania prac;
l Droga do sukcesu – dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; wartość dofinansowania: 200 tys. zł.;
l Postaw na aktywność – celem zaktywizowania 30 bezrobotnych w wieku 30–50 lat;
wartość dofinansowania: 300 tys. zł.
l Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
uczestniczył w projekcie systemowym
WUP (w ramach POKL) PO KLucz do
biznesu 2! – 72 osoby uzyskały dotację na
założenie działalności gospodarczej na
kwotę 2,8 mln zł i dodatkowe wsparcie
pomostowe na kwotę 269 tys. zł.
W wyniku podjętych przez PUP działań,
w latach 2000–2014: przeszkolono i skierowano na staż ponad 7 500 osób; udzielono
pożyczek/dotacji na utworzenie własnej
działalności 466 osobom; zrefundowano
pracodawcom koszty wyposażenia stanowisk pracy dla 298 bezrobotnych; skierowano do prac społecznie użytecznych ponad
2 200 osób; 1084 skierowano do pracy w ramach robót publicznych, a 1 087 w ramach
prac interwencyjnych.
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POMOC SPOŁECZNA

POLITYKA PRORODZINNA
I WSPIERANIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szczególną powinnością samorządu powiatowego jest wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie osób
niepełnosprawnych i prowadzenie polityki
prorodzinnej.
Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, do którego należy m.in.
kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie
do domów pomocy społecznej, kierowanie
nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja i pomoc rodzinom
zastępczym, udzielanie pomocy finansowej
pełnoletnim wychowankom opuszczającym
placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
początkowo realizował PCPR, od 2004 roku
przejął Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Zadania te są wykonywane ze środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji Powiatu Prudnickiego.
Środki Funduszu stanowiły dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zadań
w zakresie rehabilitacji społecznej m.in. na:
uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
sport, kulturę, turystykę i rekreację osób
niepełnosprawnych, likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rehabilitację zawodową.
W okresie od 1999 do 2014 roku
z PFRON wpłynęło 7,38 mln zł, zostało wydatkowane 6,85 mln zł, co charakteryzuje się
bardzo wysokim wskaźnikiem wykorzystania tych środków przez Powiat Prudnicki.
W latach 2015–2018 wydatkowano środki PFRON w ramach:
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dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w 2015 r.
wypłacono 315 339,00 zł (336 osób);
w 2016 r. – 243 535,00 zł (307 osób);
w 2017 r. – 223 761,00 zł (216 osób);
w roku 2018 – 363 830,00 zł (327 osób);
l dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – w roku
2016 wypłacono 68 200,00 zł (81 osób);
w 2017 – 53 940,00 zł (66 osób); w roku
2018 – 77 171,00 zł (82 osoby).
l dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych – w 2015 r. wypłacono 131 118,00 zł (30 osób), w 2016 r.
– 97 100,00 zł (16 osób), w 2017 r.
– 110 050,00 zł (40 osób) i w 2018 r.
– 75 164,00 zł (28 osób).
l dofinansowania sportu, kultury, rekreacji
i turystyki – w 2016 r. – 9 120,00 zł (skorzystało 20 osób), w 2017 r. – 6 218,00 zł (skorzystało 13 osób), w 2018 r. – 12 277,00 zł
(skorzystało 72 osoby).
Od 2012 roku Powiat Prudnicki realizuje
program Aktywny Samorząd, finansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadaniem programu jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji poprzez zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, czy dofinansowaniu do studiów wyższych.
W 2012 r. podpisano 13 umów na łączną kwotę 135,5 tys. zł, w 2013 r. przyznano dofinansowanie 46 osobom na kwotę 119 tys. zł, a w 2014 r. zrealizowano
25 umów na łączną kwotę 134 tys. zł.
Od 2014 roku część zadań z programu
Aktywny Samorząd przejęło od Powiatu
Prudnickiego PCPR, w obszarach: likwidacji barier transportowych (w tym: pomocy
w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu oraz pomoc w
uzyskaniu prawa jazdy kategorii B); likwil

dacji barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym (w tym:
pomoc w zakupie sprzętu i dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania); likwidacji barier
w poruszaniu się (w tym: dofinansowanie
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym oraz wsparcie w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka
o napędzie elektrycznym); pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
W latach 2015–2018 środki na realizację
programu Aktywny samorząd (moduły I
i II, oraz obsługa, promocja i ewaluacja programu) wydatkowane przez PCPR wynosiły odpowiednio: w 2015 r. – 108 409,52 zł;
w 2016 r. – 133 730,19 zł; w 2017 r.
– 119 707,84 zł; w 2018 r. – 137 031,54 zł.
Z dniem l stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca system pieczy
zastępczej, w związku z czym Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zostało wyznaczone Organizatorem Rodzinnej
Pieczy Zastępczej. Przystąpiło do otwartego
konkursu ofert pn. Koordynator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej, w ramach którego utworzono dwa nowe stanowiska pracy – Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Koordynatorzy nawiązali współpracę z rodzinami
zastępczymi ze stażem mniejszym niż 3 lata.
Podjęto starania zmierzające do utworzenia
pierwszego w powiecie prudnickim Rodzinnego Domu Dziecka, a także w zakresie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. W oparciu o zalecenia
MPiPS oraz Rzecznika Praw Dziecka opracowywano i wdrożono procedurę kwalifikowania
kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, nawiązano współpracę z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu. Ponadto realizowano projekty współfinansowane
ze środków MPiPS.
Środki przeznaczane na realizację
projektu Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015–2018:

w roku 2015: wartość projektu 89 692,00 zł
(w tym dofinansowanie: 40 677,00 zł;
wkład własny Powiatu: 49 015,00 zł);
l w
roku 2016: wartość projektu
122 420,56 zł (w tym dofinansowanie:
50 616,00 zł; wkład własny: 71 804,56 zł);
l w
roku 2017: wartość projektu
128 330,00 zł (w tym dofinansowanie:
85 981,00 zł; wkład własny: 42 349,00 zł);
l w
roku 2018: wartość projektu
123 047,00 zł (w tym dofinansowanie:
69 247,00 zł; wkład własny: 53 800,00 zł).
PCPR aktywnie pozyskuje środki krajowe
(dotacje) oraz środki zewnętrzne (z Unii Europejskiej) na realizację projektów kierowanych do grup wykluczonych społecznie.
l

Projekty realizowane w latach 2016–2018
W 2016 r. PCPR realizował projekt Trafne gwarancje dla młodzieży, którego celem
było zwiększenie zakresu i trafności oferty
aktywizacyjnej instytucji rynku pracy województwa opolskiego, poprzez utworzenie
partnerstwa i wypracowanie przez nie zestawu rekomendacji dotyczących wsparcia
osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Nawiązana została współpraca z partnerem czeskim – Mateřském Centrum Krteček
z Jesenika – w celu wspólnego aplikowania
o środki z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. We wrześniu 2016 r.
złożono wspólny projekt W rodzinie lepiej.
W październiku 2016 r. nawiązano współpracę z podmiotem działającym w obszarze
ochrony zdrowia – przychodnią lekarską
„Optima Medycyna” – dotyczącą realizacji
wspólnych działań w związku z ubieganiem
się o przyznanie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (w ramach projektu
Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem
drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców Subregionu Północnego i Środkowego).
W ramach realizowanego od 2017 r. projektu (czas trwania: do roku 2020), zapew69

niono bezpłatny dostęp do szeregu usług
adresowanych dla mam i dzieci do 2 roku
życia (m.in.: badań prenatalnych; mobilnych szkół rodzenia, opieki okołoporodowej i laktacji; bezpłatnego wsparcia rozwoju
psychospołecznego dzieci; rehabilitacji dla
matki i dziecka; szczepień przeciw pneumokokom). Całkowita wartość projektu w Powiecie Prudnickim – 6 647 451,91 zł (w tym
dofinansowanie z UE: 5 650 334,12 zł).
l W rodzinie lepiej – projekt realizowany
przez PCPR w 2017 r., w partnerstwie
z MC Kretecek Jesenik, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
Państwa „Przekraczamy Granice” (Partnerem wiodącym był Powiat Prudnicki.
Wartość projektu: 32 000,00 zł, w tym
dofinansowanie UE: 27 200,00 zł).
Czeski Partner projektu wspierał rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem matek z dziećmi, które przebywają na urlopie
rodzicielskim. PCPR oferowało program
pomocy także dla ciężarnych matek, rodziców i dziadków, którzy opiekują się dziećmi
w wieku do 6 lat.
Działania projektowe: organizacja Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego, warsztatów edukacyjnych, szkolenia oraz indywidulanych
konsultacji ze specjalistami dla rodziców,
wyjazdy integracyjne w Polsce i Czechach.
Projekty realizowane do roku 2014
Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku – w latach 2009–2014 zrealizowanych
zostało 6 edycji projektu systemowego.
Beneficjentami każdej z nich byli nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu prudnickiego (osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniający się wychowankowie rodzin
zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych). Uczestnicy brali udział w: spotkaniach indywidualnych i grupowych z doradcą
zawodowym, zajęciach psychologicznych,
a także indywidulanie dobieranych do potrzeb
uczestników projektu: specjalistycznych kurl
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sach zawodowych, prawa jazdy oraz zajęciach
językowych i kursach komputerowych.
l Wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez utworzenie grup wsparcia
oraz wzmocnienia lokalnego systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną, wartość projektu: 39 tys. zł (dofinansowanie
31 tys. zł);
l Razem przeciw przemocy, wartość projektu: 101 tys. zł, dofinansowanie 70 tys. zł;
l Razem dla rodziny, wartość projektu:
35,8 tys. zł (dofinansowanie 32 tys. zł);
l Ośrodek Wsparcia Rodziny, którego celem było udzielenie pomocy dziecku i rodzinie poprzez sfinansowanie świetlicy
opartej o model socjoterapeutyczny z elementami psychoprofilaktyki zachowań ryzykownych oraz trenowaniem umiejętności psychospołecznych. Wartość projektu:
62,5 tys. zł (dofinansowanie 50 tys. zł);
l Koordynator pieczy zastępczej (w 2011 r.
– wartość projektu: 30,1 tys. zł, dofinansowanie 18 tys. zł; w 2013 r., wartość
projektu 51,8 tys. zł, dofinansowanie
20,6 tys. zł, w 2014 r. wartość projektu:
55,3 tys. zł, dofinansowanie 27,7 tys. zł);
l Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – wartość
projektu: 20,4 tys. zł (dofinansowanie
10 tys. zł);
l Stop
Przemocy!, wartość projektu:
138 tys. zł, dofinansowanie 90,5 tys. zł;
l Nowe Horyzonty, warsztaty artystycznego wyrazu i ekspresji połączone z treningiem umiejętności społecznych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin, wartość projektu: 108 tys. zł, dofinansowanie 84,6 tys. zł;
l Wielofunkcyjne
centrum wsparcia
dla osób starszych, wartość projektu:
6 tys. zł, dofinansowanie 6 tys. zł.
W roku 2014 zrealizowano także rządowy
program ograniczania przestępczości i aspo-

łecznych zachowań Razem Bezpiecznej
o nazwie Zatrzymać Przemoc (wartość
projektu: 139,8 tys. zł, dofinansowanie
99 tys. zł). Rozpoczęto ponadto realizację
projektu Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin, na który środki, w wysokości
99 tys. zł pozyskano z programu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie od 2001 roku funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który obsługuje niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Prudnickiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
W latach 2001–2013 Zespół wydał
2 615 orzeczeń o niepełnosprawności dla
dzieci, 10 047 orzeczeń dla dorosłych,
2 950 legitymacji oraz 1 169 kart parkingowych. W latach 2014–2018 wydano łącznie 4 758 orzeczeń (w tym 3 823 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), a także
1 154 legitymacje i 1 004 karty parkingowe.

Zmodernizowany w latach 2007/2008 obiekt
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W strukturach PCPR działa od grudnia
2004 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), który udziela kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej osobom lub
rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym i/
lub sytuacyjnym (najczęściej jest to przemoc
w rodzinie, narkomania, inne uzależnienia;
ekstremalny splot okoliczności zewnętrz-

nych, takich jak: śmierć bliskiej osoby, utrata
zdrowia, konflikt rodzinny, próba samobójcza, napad czy wypadek). Ośrodek prowadząc działalność merytoryczną, która opiera
się głównie na środkach zewnętrznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.
W sytuacjach wykraczających poza charakter pracy Ośrodka, osoby potrzebujące są
kierowane do właściwych, wyspecjalizowanych instytucji publicznych. Dotyczy to na
przykład osób wymagających leczenia psychiatrycznego, długoterminowych terapii,
leczenia uzależnień.
Zdaniem ekspertów zewnętrznych, POIK
w Prudniku w realizowanych działaniach
wykazuje unikatową w skali kraju aktywność.
Projekty realizowane przez POIK:
W 2018 r. rozpoczęto realizację projektu Bezpieczna Rodzina (w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej). Osoby zmagające się ze zjawiskiem przemocy w swoim domu zostały
objęte kompleksowym wsparciem – wartość projektu: 155 400,00 zł (w tym dofinansowanie: 98 600,00 zł, środki Powiatu
Prudnickiego: 56 800,00 zł).
W 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, zrealizowano zadanie opracowania i realizacji Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – kwota dotacji: 23 759,99 zł.
W 2016 r. zrealizowano zadania:
l w ramach otwartego konkursu ofert
Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadanie
pt. Bezpieczny dom – kwota dofinansowania: 58 000 zł, wkład własny Powiatu:
26 058 zł;
l zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
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w rodzinie, zadanie opracowania i realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie – kwota dotacji: 23 688 zł;
W 2015 r. zrealizowano zadania:
l w ramach otwartego konkursu ofert
Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadanie
pt. Niebieska Karta i co dalej – kwota
dofinansowania: 82 000 zł, wkład własny
Powiatu: 35 200 zł;
l w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych, zadanie pt. Od przemocy do
mocy – kwota dofinansowania: 99 940 zł,
wkład własny Powiatu: 37 700 zł;
l zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, zadanie opracowania i realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie – kwota dotacji: 10 152 zł;
W listopadzie 2015 r. PCPR w Prudniku
otrzymało wyróżnienie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej za skuteczne
działania w ramach Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, nowatorską ofertę pomocy dla
dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, aktywną współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz realizację autorskiego
programu szkoleniowego.
W 2014 r. zrealizowano zadania:
l w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych, zadanie pt. Zatrzymać przemoc – kwota dofinansowania: 99 290 zł;
wkład własny Powiatu: 40 600 zł;
l w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu
organizacji i funkcjonowania sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie pn. Wielofunkcyjne
centrum wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin
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– kwota dofinansowania: 25 640 zł; wkład
własny Powiatu: 13 800 zł;
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, zadanie opracowania i realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie – kwota dotacji: 36 000 zł;

W latach 2004–2014 POIK pozyskał
środki:
1) z dotacji celowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
l na
wsparcie działalności bieżącej
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach ogólnopolskiego programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, w kwocie 14 tys. zł (wkład własny 14 tys. zł);
l wsparcie
funkcjonowania Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w ramach
programu przeciwdziałania handlowi
ludźmi, w kwocie 16,1 tys. zł (wkład
własny 16,1 tys. zł);
l wsparcie
funkcjonowania Ośrodka
Wsparcia w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, 5,58 tys. zł
(wkład własny 5,58 tys. zł);
l program
korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy domowej – w Areszcie Śledczym, w wysokości 4,5 tys. zł.
l program
korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy domowej;
18, 4 tys. zł na wsparcie funkcjonowania
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, w wysokości 29,5 tys. zł
(wkład własny 18,4 tys. zł);
l program
korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy domowej; dotację
celową w wysokości 18 tys. zł na wsparcie
funkcjonowania Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, w kwocie
29 tys. zł (wkład własny 18 tys. zł).;
l program korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy domowej; w kwocie 27 tys. zł;

Bezpieczny dom, Niebieska Karta i co
dalej …? – w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej,
dotacja celowa w kwocie 41,91 tys. zł
(wkład własny 10, 47 tys. zł);
2) z dotacji celowych Samorządu Województwa Opolskiego:
l w wysokości 24,3 tys. zł na kompleksowe oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie,
(wkład własny 2,7 tys. zł);
l w kwocie 24,3 tys. zł na kompleksowe
oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, wkład
własny 2,7 tys. zł, oraz 6,97 tys. zł na
oddziaływania terapeutyczne i/lub korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców
przemocy w rodzinie,
l w wysokości 10 tys. zł na kompleksowe
oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, (wkład
własny 1,18 tys. zł);
l w kwocie 20 tys. zł na szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, oświaty i innych instytucji
w zakresie dotyczących profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu
spowodowanych alkoholem;
3) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Nowe wyzwania – nasze
działania. Program wspierający powrót
do zatrudnienia osób wykluczonych
społecznie poprzez kursy, rozwój umiejętności społecznych oraz poradnictwo
psychologiczne i zawodowe, całkowita
wartość projektu 631,28 tys. zł, w tym
środki Unii Europejskiej 536,59 tys. zł.
Realizując zadania własne POIK pozyskiwał
również dodatkowe środki finansowe w ramach współdziałania z samorządami gminnymi i są to: dotacja celowa z Gminy Biała
w wysokości 2,5 tys. zł na przeciwdziałanie
alkoholizmowi w roku 2006, z Gminy Lubrza
2 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
w latach 2006–2009, z Gminy Głogówek 3 tys. zł.
l

Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.
Placówka udziela bezpłatnie:
l dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży – pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym: logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu);
l rodzicom i nauczycielom – pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży.
Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna) na terenie placówki,
działalność doradczą (dotyczy trudności
i niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i ich profilaktyki, orientacji zawodowej oraz dalszego kształcenia, wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego,
organizacji i prowadzenia różnych form
zajęć w placówkach oświatowych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ucznia zdolnego – udzielającego porad oraz informacji
o wybranych programach i projektach dla
uczniów zdolnych), oraz działalność profilaktyczną w zakresie zaburzeń rozwojowych
i trudności wychowawczych (informowanie,
udzielanie wskazówek, inicjowanie różnych
form pracy wychowawczej).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
jest udzielana w formie: indywidualnych
lub grupowych zajęć terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży, terapii rodziny, grup
wsparcia, interwencji kryzysowej i prowadzenia mediacji, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji.
Poradnia prowadzi również działalność
w zakresie:
l postępowania orzekającego o potrzebie:
kształcenia specjalnego, indywidualnego
nauczania dzieci niewidomych/słabo widzących, niesłyszących/słabo słyszących,
autystycznych;
l wydawania opinii w sprawie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka;
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wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego.
W 2007 r. przeniesiono Poradnię z Placu
Farnego na ulicę Kościuszki 55a, tworząc
lepsze warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym też roku dokonano remontu
obiektu (w kwocie 198,29 tys. zł), obejmującego termomodernizację (wymiana
okien, częściowy remont dachu) oraz instalację windy, przekazanej przez DPS Prudnik. Wyodrębnione zostało pomieszczenie
dla osób oczekujących na badania i terapię,
wprowadzono kolejne udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych (sanitariaty). Gabinety doposażono w nowe meble, sprzęt
multimedialny, komputery, projektor.
W 2008 r. wykonano parking, utwardzono
teren na kwotę 87 tys. zł. W 2014 r. wykonano parking na kwotę 60 tys. zł.
W ramach działań profilaktycznych
niedostosowania społecznego, Poradnia
współpracuje z lokalnymi instytucjami
i placówkami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej, Komendą Powiatową Policji,
Sądem Rejonowym, Powiatowym Zespołem Profilaktycznym w zakresie narkomanii przy Starostwie Powiatowym, Komisją
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
przy Starostwie Powiatowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sanepidem.
Placówka współpracuje z innymi poradniami i instytucjami, inicjując działania
i programy integrujące pracę wszystkich
placówek i instytucji pracujących na rzecz
dzieci, młodzieży i rodziny. Prowadzi sieci współpracy pedagogów i psychologów
szkolnych (systematyczne szkolenia specjalistyczne, dla specjalistów ze szkół powiatu prudnickiego powstała baza pomocy
do terapii dla dzieci).
W ramach działań profilaktycznych
niedostosowania społecznego oraz przestępczości wśród młodzieży, Poradnia prowadziła działania uprzedzające (edukal

74

cyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa,
w szczególności do rodziców, dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z nimi), oraz
działania powstrzymujące (pedagogiczne,
reedukacyjne, kierowane do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożenia, z utrudnioną, bądź zaburzoną socjalizacją).
Nawiązano ponadto współpracę z wyższymi uczelniami m.in. Uniwersytetem
Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskim
i innymi, organizując praktyki studenckie.
We współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu pracownicy
Poradni biorą udział w komisjach nadzorujących przebieg egzaminów zewnętrznych.
W ramach współpracy ze środowiskiem
lokalnym Poradnia zrealizowała szereg
przedsięwzięć, m.in.:
l Uczymy się mówić – program własny,
stymulacyjno-terapeutyczny w zakresie
rozwoju mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia. (m.in.:
przesiewowe badania słuchu i mowy
dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach oświatowych na terenie powiatu
prudnickiego; konsultacje dla rodziców
i nauczycieli przedszkoli ze specjalistami
nt. wspomagania dziecka i wyrównywaniu szans rozwojowych; kierowanie
i wykonanie pogłębionej diagnozy logopedycznej i medycznej; zakwalifikowanie
na terapię logopedyczną);
l Dziecko w świecie społecznym. Emocje
i umiejętności – program własny, socjoterapeutyczny, dla dzieci z Zespołem Aspergera;
l Spotkania z Leonem – program profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej w szkole
podstawowej (Moszczanka, kl. I);
l Opracowanie
i wdrożenie (wspólnie
z wychowawczynią i nauczycielką języka
polskiego) autorskiego Programu pracy
z uczniem zdolnym z niepełnosprawnością intelektualną, dotyczącego twórczości poetyckiej, przeznaczonego do
realizacji w szkole specjalnej (w ramach
zajęć pozalekcyjnych), z myślą o uczniach
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wykazujących szczególne zainteresowanie
poezją, chcących rozwijać swoje zdolności;
Cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną oraz
rodzicami, dotyczący komunikacji rodzic –
dziecko w wieku dojrzewania (w oparciu o
wyniki wcześniej przeprowadzonych ankiet),
Warsztaty psychologiczno-zawodoznawcze w ramach projektu edukacyjnego pn.
Nie trzeba pytać życia o sens, trzeba mu
sens nadać..., w Publicznym Gimnazjum
Nr 2 w Prudniku;
Prowadzenie warsztatów zawodoznawczych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (październik 2014 r.), w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Prudniku
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach – jako realizator regionalny;
Udział w monitorowaniu podstawy programowej, w ramach Systemu Ewaluacji
Oświaty – działania na terenie przedszkoli,
szkół podstawowych (spotkania i warsztaty
z nauczycielami, rodzicami, zajęcia dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej);
uruchomienie punktu konsultacyjnego;
Organizacja Konferencji Powiatowej pt.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku;
prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące cyberprzemocy – wykorzystujące
materiały multimedialne, zasoby Internetu;
publikacje edukacyjne w prasie lokalnej;
kontynuacja działań Powiatowego Zespołu Profilaktycznego w zakresie uzależnień
(przy współpracy: Komendy Powiatowej
Policji oraz POIK w Prudniku).
realizacja
Powiatowego
Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego – działania w placówkach oświatowych i szkołach
na terenie całego Powiatu Prudnickiego
(m.in. szkolenia i poradnictwo dla nauczycieli i rodziców; praca z uczniem trudnym
oraz dzieckiem z problemami adaptacyjnymi do warunków szkolnych; kierowanie
uczniów na konsultacje specjalistyczne;
diagnostyka przemocy w rodzinie; profilaktyka uzależnień).

projekt Wsparcie istniejących rodzin
zastępczych poprzez utworzenie grup
wsparcia oraz wzmocnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – zespół interdyscyplinarmy” (we współpracy
z PCPR w Prudniku, organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi
pomoc na rzecz pieczy zastępczej) – m.in.:
zajęcia terapeutyczne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, diagnoza rozwoju, potrzeb i możliwości oraz
zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, wsparcie dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, pomoc w wyborze
zawodu i kierunku kształcenia.
Realizując Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI (innowacyjny
model postępowania terapeutycznego, dla
uczniów klas I–III), Poradnia otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Placówka stosuje innowacyjne metody
pracy, m.in.: AAC (wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się: program językowy Makaton, piktogramy P.C.I.,
symbole PCS, program Mówik, elementy
neurodydaktyki, arteterapii, manoterapii
i muzykoterapii, język migowy), trening
asertywności ZAP, Trening Umiejętności
Społecznych (w oparciu o Skillstrainig Goldsteina), terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Posiada także aparat AVS,
służący do stymulacji audiowizualnej mózgu.
Poradnia zatrudnia: 11 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, surdopedagogów,
tyflopedagogów, logopedów, doradcę zawodowego) oraz 2 pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele placówki uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego, stale wzbogacając swój warsztat pracy.
Powiat jest organem prowadzącym dla
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku,
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz obsługuje przekaz środków finansowych dla
Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.
Zadaniem tych jednostek jest niesienie pol
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mocy potrzebującym, osobom samotnym,
w podeszłym wieku, niepełnosprawnym.
Poprzez ciągłe inwestowanie i coroczne
wydatki na remonty oraz wyposażenie placówek, samorządowi udało się stworzyć dobre
warunki pobytu i opieki dla pensjonariuszy.
Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich możliwości psychofizycznych.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne i terapeutyczne na poziomie obowiązującego standardu
usług, po realizacji 8-letniego Programu Naprawczego, zakończonego w 2008 r. (koszt
działań naprawczych zamknął się kwotą
1,26 mln zł, w większości pozyskanych ze
środków Budżetu Państwa). Obowiązujące standardy w zakresie świadczenia usług
placówka osiągnęła jako jedna z pierwszych
w województwie opolskim.
Powiat, wykonując ustawowe zadania,
stara się pozyskać na funkcjonowanie placówki oraz na rzecz jej podopiecznych
dodatkowe środki finansowe pochodzące
z Unii Europejskiej.
Zadania realizowane w latach 2015–2018:
Przy współpracy ekipy remontowo-budowlanej Starostwa Powiatowego, wykonano wiele prac remontowych, polepszających komfort mieszkańców DPS.
W latach 2015–2016 wykonany został
remont oraz termomodernizacja dachu
w nowym budynku DPS (koszt: 70 tys. zł).
W roku 2016 w budynku tym wykonano
ponadto izolację pionową i poziomą (koszt:
30 tys. zł).
Przy współpracy ekipy remontowo-budowlanej Starostwa Powiatowego w latach
2017–2018 przeprowadzono remont kapitalny kolejnych 10 pokoi mieszkańców
DPS, wraz z wyposażeniem pomieszczeń
(w tym od podstaw została wykonana 1 łazienka) – łączny koszt prac remontowych
i wyposażenia pomieszczeń to 100 tys. zł.
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Wyremontowane pomieszczenia w DPS Prudnik
(2017–2018)

W roku 2018 ze środków przekazanych
przez Powiat Prudnicki dokonano wymiany instalacji przeciwpożarowej w DPS na
cyfrową, najnowszej generacji (za kwotę
64 tys. zł).

Nowa instalacja p-poż. w DPS Prudnik (2018)

Pozyskano również środki na przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu Unii
Europejskiej (z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego) oraz środków
własnych Powiatu i Budżetu Państwa,
w ramach Programu Interreg V-A CZ-PL
(za pośrednictwem Euroregionu Pradziad).
W 2017 r. wspólnie z partnerem czeskim realizowano projekt Wymiana wiedzy
i doświadczeń terapeutycznych w ramach
współpracy instytucji DPS w Prudniku
z Centrum Socjalnich Sluzeb Jesenik –
w DPS doposażona została kuchnia (zaku-

piono kocioł warzelny oraz mikser planetarny), powstała także Sala Doświadczania
Świata –pomieszczenie do światłoterapii
i stosowania technik relaksacyjnych, wyposażone m.in. w projektor grafiki, kurtynę
światłowodową, tuby wodne, lampy solne,
łuk sensoryczny (u partnera czeskiego zakupiono sprzęt kuchenny oraz otwarto siłownię
zewnętrzną); w obu placówkach odbywały
się warsztaty kulinarne i konferencje poświęcone nowym metodom terapii. Całkowita
wartość projektu: 112 505,80 zł (w tym dofinansowanie z UE: 95 629,92 zł).
W ramach realizowanego w 2018 r. przez
DPS Prudnik i CSS Jesenik projektu Transgraniczna Pomoc Społeczna, odbywały się m.in. kolejne warsztaty (kulinarne,
artystyczne), wycieczki krajoznawcze dla
pensjonariuszy obu placówek; w DPS zakupiono nowy piec konwekcyjno-parowy,
zamontowano także urządzenia do hortiterapii (terapia ogrodowa), oraz 7-elementową siłownię zewnętrzną do ćwiczeń. Całkowita wartość projektu po stronie polskiej to
136,3 tys. zł (w tym: dofinansowanie z UE
– 84 tys. zł; 47,3 tys. zł – wkład własny Powiatu; 4,9 tys. zł – środki budżetu Państwa).

W 2019 r. zapoczątkowano projekt Seniorzy bez granic. Jest to już trzecia wspólna inicjatywa Domu Pomocy Społecznej
w Prudniku oraz Centrum Socialnich Sluzeb
w Jeseniku. W ramach projektu zaplanowano miedzy innymi zakup urządzeń gastronomicznych oraz przeprowadzenie warsztatów
kulinarnych w Polsce oraz Republice Czeskiej. Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 22 894,00 € (dofinansowanie z EFRR:
19 459,90 €, budżet państwa: 1 144,70 €,
wkład własny Powiatu: 2 289,40 €).
Zadania realizowane do roku 2014:
W latach 2013–2014 wykonano remonty
m.in.: dachu, pokoi mieszkalnych, ciągów
komunikacyjnych, a w roku 2014 – kaplicy.
Ze środków POWT Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007–2013 w DPS
w Prudniku zrealizowano projekty:
l Seniorzy
w Schengen – wartość
105 tys. zł, dofinansowanie 89,2 tys. zł.
Projekt ukierunkowany był na wzmocnienie więzi pomiędzy placówką w Prudniku i Jeseniku oraz transfer kulturalny i socjalny pomiędzy seniorami.
Wybudowano także wiatę rekreacyjną
(w 2011 r.),
l Euroregionalna
integracja seniorów
– wartość 26 tys. zł, dofinansowanie
24,6 tys. zł, podobny zakres merytoryczny do wcześniejszego.

„Transgraniczna Pomoc Społeczna”
– siłownia zewnętrzna w DPS Prudnik

Również w 2018 r. ze środków Powiatu
oraz PFRON zakupiony został nowy samochód Ford Transit Custom Kombi (9-miejcowy, przystosowany do transportu osób
niepełnosprawnych), o wartości 139,6 tys. zł
(wkład własny Powiatu – 70,6 tys. zł, a dofinansowanie z PFRON to 69 tys. zł).

Wiata w DPS Prudnik
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W 2008 r. ze środków PFRON dokonano zakupu samochodu 9-cio miejscowego Volksvagen Caravelle do przewozu
osób niepełnosprawnych, (całkowity koszt
– 114,95 tys. zł, dofinansowanie PFRON
w wysokości 81,95 tys. zł); Dodatkowo pozyskano 24,82 tys. zł na utworzenie stanowiska
pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Planowana rozbudowa obiektu obejmuje
likwidację barier architektonicznych, poprzez montaż windy zewnętrznej wraz z wydzieleniem stref bezpieczeństwa, wymianą
sygnalizacji p.poż. oraz wykonaniem nadbudówki. Realizacja zadania umożliwi wjazd
z łóżkiem na każdą kondygnację budynku,
podnosząc bezpieczeństwo ewakuacji osób
niepełnosprawnych w placówce. Wartość
zadania: 1 461 032,94 zł (Powiat Prudnicki wraz z DPS w Prudniku złożyli wniosek
do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o dofinansowanie ze środków PFRON).
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. przeznaczony
jest dla osób przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.

Obiekt ORiOP w Racławicach Śląskich
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W latach 2015–2018 w placówce przeprowadzono szereg drobnych remontów
wewnątrz budynku, m.in.:
W 2015 roku:
l remont pomieszczeń biurowych wraz
z wymianą mebli biurowych (koszt
ok. 16 tys. zł),

renowacja starych szaf wnękowych
w przedpokojach aneksów mieszkalnych
podopiecznych (koszt ok. 5 tys. zł),
l zakup 10 łóżek z szufladami dla mieszkańców (7 tys. zł), łóżko rehabilitacyjne
(2 tys. zł) i lampę leczniczą do naświetlania (2 tys. zł).
W 2016 roku:
l generalny remont 7 pokoi mieszkalnych
(koszt ok. 15 tys. zł), odmalowano 8 pokoi podopiecznych,
l renowacja wszystkich parkietów w pokojach mieszkańców (21 pokoi, cyklinowanie, uzupełnianie ubytków, lakierowanie
– koszt ok. 21 tys. zł),
l zakup pralki do pralni oraz nowej patelni elektrycznej przechylnej do kuchni
(ok. 5 tys. zł).
W 2017 roku:
l generalny remont 9 pokoi mieszkalnych oraz wszystkich przedpokoi (koszt
ok. 35 tys. zł),
l odmalowanie: łazienek, małych przedpokoi oraz dużego holu na parterze,
l remont pomieszczenia z przystosowaniem na łazienkę z prysznicem dla osób
niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich (ok. 5 tys. zł),
l zakup sprzętu z nagłośnieniem do sali
terapii zajęciowej, zmywarki do kuchni,
drobnych mebli dla mieszkańców (koszt
ok. 5 tys. zł).
W 2018 roku:
l Zamontowano profesjonalne odbojnice
zabezpieczające ściany przy łóżkach pensjonariuszy (6,5 tys. zł).
l remont pralni podręcznej na potrzeby
mieszkańców (koszt ok. 2 tys. zł)
l zakup pralki półprzemysłowej (6 tys. zł),
podnośnika elektrycznego do przenoszenia osób niepełnosprawnych leżących
(3 tys. zł), bieżni rehabilitacyjnej (4 tys. zł).
Złożono wniosek do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej na wykonanie
l

w placówce nowej windy (wartość zadania:
366 212,74 zł; przyznano dofinansowanie
z PFRON w wysokości 183 106,37 zł).
W latach 2014/2015 podopieczni Ośrodka,
w ramach projektów organizowanych przez
Stowarzyszenie S.A.P.R.A., uczestniczyli
w warsztatach: teatralnych, dziennikarskich,
ekonomicznych, ekspresji twórczej i wyjazdach kulturalno-oświatowych np. kino, teatr.
W latach 2015/2016 realizowany był projekt Horyzonty integracji, którego głównym
celem było stworzenie możliwości skorzystania z pomocy, wsparcia terapeutycznego
i logopedy. W ramach projektu podopieczni
uczestniczyli w warsztatach: teatralnych, florystycznych, handmade, plastycznych i rysunku oraz w wycieczkach krajoznawczych.
Ponadto podopieczni ORiOP biorą coroczny udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadania realizowane w ORiOP do roku 2014:
W 2008 roku Ośrodek zrealizował 8-letni
Program Naprawczy, koszty standaryzacji
to 263,4 tys. zł. W ramach działań standaryzacyjnych w 2008 roku dokonano zakupu
windy w kwocie 113,35 tys. zł.
Ze środków PFRON dokonano zakupu samochodu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
(wartość projektu: 120 tys. zł, dofinansowanie: 60 tys. zł).

Mikrobus przystosowany do osób niepełnosprawnych

Do roku 2014 udało się osiągnąć wszystkie priorytety (tj. montaż dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych, instalacja alarmowo–
przeciwpożarowa, remont kotłowni, zakup
nowego pieca c.o., ocieplenie budynku).
Wszelkie zmiany, które zachodzą w Ośrodku są związane z polepszeniem warunków
mieszkaniowych i podwyższeniem standardu życia mieszkańców.
W listopadzie 2014 r. zrealizowano zadanie Montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji wspomagania produkcji ciepłej wody
użytkowej (koszt ok. 150 tys. zł). Wniosek
na dofinansowanie tego zadania Starostwo
Powiatowe złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
W strukturach pomocy społecznej funkcjonuje Dom Dziecka w Głogówku, który
jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, łączącą funkcje socjalizacyjną i interwencyjną. Przeznaczony jest dla
dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo
lub całkowicie opieki rodziny własnej. Do
zadań placówki należy w szczególności: zapewnienie dzieciom i młodzieży całodobowej opieki, wychowania oraz zaspakajanie
ich podstawowych potrzeb, zapewnienie
kształcenia w szkołach różnego typu, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
współpraca z rodziną dziecka oraz podejmowanie działań mających na celu powrót
dziecka do domu rodzinnego lub umieszczenie w innej formie opieki zastępczej.
Od 2001 roku przystąpiono do działań remontowych, przeznaczono kwotę
118 tys. zł na modernizację tarasów, dachu,
i wymiany okien. Dokonano zakupu mebli,
urządzeń gastronomicznych, malowania
pomieszczeń na kwotę 109 tys. zł. W 2006
roku dokonano kolejnego zakupu sprzętu
gastronomicznego, doposażenia pralni na
kwotę 56,68 tys. zł. W 2007 roku dokonano
wymiany drzwi na kwotę 5,83 tys. zł.
Z uwagi na to, że Dom Dziecka objęty jest
standaryzacją, w 2008 roku został zaktualizowany Program Naprawczy. Podjęto szereg
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działań dających gwarancję realizacji zadań
przez placówkę zgodnie z obowiązującymi
standardami (m.in. w części dotyczącej ilości
wychowanków przebywających w placówce
wymóg jest wykonany – nie więcej niż 30).
Rok 2008 to kolejne remonty i zakupy inwestycyjne, dokonane na kwotę 72,77 tys. zł
plus dotacja z budżetu państwa na kwotę
72,77 tys. zł. W 2009 roku, na kontynuację
remontów i zakup sprzętu, Powiat przeznaczył 25 tys. zł, dodatkowo pozyskano dotację
w wysokości 25 tys. zł. W roku 2009 Dom
Dziecka w Głogówku znalazł się w czołówce Akcji Dom Pozytywnej Energii organizowanej, przez EnergiaPro S.A. z siedzibą
we Wrocławiu i został nagradzany kwotą
50 tys. zł. Środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na remont łazienek, doposażenie pokoi wychowanków. W 2010 r. Powiat
Prudnicki przystąpił do realizacji projektu
Zwiększenie efektywności energetycznej
w Domu Dziecka w Głogówku, w ramach
RPO WO na lata 2007–2013. Wartość projektu wyniosła ok. 1 mln zł (w tym wartość
dofinansowania: 486 tys. zł, wkład własny
Powiatu: 522 tys. zł).
Wykonano kompleksową modernizację
systemu grzewczego, polegającą na zmianie
źródła ciepła z węglowego na ekologiczny
(gazowy), wymianie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej. Przeprowadzono również modernizację instalacji
ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych). Docieplono wszystkie
zewnętrzne przegrody budowlane budynku.

Nowe wykładziny i podwórko w Domu Dziecka
w Głogówku
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W 2018 r. Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Domem Dziecka rozpoczęły realizację projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka –
wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014–2020.
W ramach projektu przewidziano:
l organizację warsztatów poznawczo-terapeutycznych dla osób usamodzielnianych
i przebywających w pieczy zastępczej
oraz warsztatów rekreacyjno-twórczych,
dla dzieci i ich opiekunów;
l utworzenie na bazie zasobów Powiatu
Prudnickiego mieszkania chronionego
(ok. 140 m2) dla 3 osób usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych
możliwości zamieszkania i znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej;
l utworzenie na bazie zasobów Powiatu
Prudnickiego 2 placówek opiekuńczo–
wychowawczych, spełniających wymogi
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (do 14 osób), poprzez
reorganizację obecnie funkcjonującej
placówki
opiekuńczo-wychowawczej
z 28 miejscami – Domu Dziecka w Głogówku.
W ramach zadania przewidziano: przekazanie i wyposażenie 2 budynków, zatrudnienie dodatkowego personelu (5 wychowawców) celem zapewnienia pełnej opieki
nad dziećmi umieszczonymi w utworzonych placówkach, zakup nowego środka
transportu (bus przystosowany do przewozu min. 16 osób, w tym osób niepełnosprawnych) na potrzeby podopiecznych
placówek.
Dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego, jako Partnera Projektu – 2 070 196,06 zł.

PROMOCJA POWIATU
POZOSTAŁE ZADANIA
Władze oraz pracownicy Powiatu skutecznie sięgają po środki przeznaczone na
współpracę polsko-czeską w trwającej perspektywie finansowej 2014–2020, dostępne
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska
– Polska. Wiele z nich realizowanych jest za
pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Pradziad, którego polska
siedziba znajduje się w Prudniku.
Inicjatywy realizowane przez Powiat
Prudnicki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska 2014–2020.
l Futbolistki łączą narody (beneficjent
projektu: Powiat Prudnicki – Zespół
Szkół Rolniczych w Prudniku, partner:
FC Slavoj Olympia Bruntal).
W ramach projektu zainicjowano współpracę żeńskich klubów piłkarskich z Polski
oraz Republiki Czeskiej. Zorganizowano
dwa zgrupowania sportowe oraz turniej
piłkarski (odbył się na kompleksie boisk
„Orlik” w Prudniku). W projekcie uczestniczyły piłkarki z Polski (MUKS Pogoń
Prudnik, LKS „Rolnik” Biedrzychowice,
Polonia Bytom) oraz Republiki Czeskiej
(FC Slavoj Olympia Bruntal). Wartość projektu – 22 993,10 € (dofinansowanie EFRR:
19 544,14 €, budżet państwa: 1 149,65 €,
wkład własny Powiatu: 2 299,31 €).

Historia łączy pogranicze (partnerzy projektu: Powiat Prudnicki, Miasto
Krnov, Mikroregion Krnovsko).
Każdy z partnerów przedstawił publikację
o tematyce historycznej. Wydany przez Powiat Prudnicki foto-album Ziemi Prudnickiej, pt. Historia Prudnika fotografią pisana
autorstwa Ryszarda Kaszy, cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Prudnika oraz okolic. Po stronie czeskiej
ukazały się: album zawierający fotografie
miejscowości wchodzących w skład Mikroregionu Krnovsko. oraz przekład księgi konfirmacyjnej Miasta Krnov. Wszystkie publikacje zaprezentowano szerokiej publiczności
na uroczystych konferencjach.
Wartość projektu (dla Powiatu Prudnickiego) – 23 520,00 € (dofinansowanie EFRR:
19 992,00 €, budżet państwa: 1 176,00 €,
wkład własny Powiatu: 2 352,00 €).
l

Promocja wydanej publikacji
autorstwa Ryszarda Kaszy (2017)

Tradycje sportowe pogranicza czesko-polskiego (partnerzy projektu: Powiat
Prudnicki oraz Mikroregion Krnovsko).
W ramach projektu odbywały się zawody
sportowe dla polskich i czeskich samorządowców.
l

Realizacja projektu „Futbolistki łączą narody”
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Powiat Prudnicki gościł partnerów
z Czech podczas zawodów strzeleckich,
które odbyły się na strzelnicy sportowej
w Głogówku. Mikroregion Krnovsko zorganizował zawody w miejscowości Osoblaha. Zwieńczeniem rywalizacji sportowej
był mecz piłki nożnej rozegrany przez samorządowców z Polski oraz Czech.
W ramach projektu wydano również publikację dokumentującą historię koszykarskiej Pogoni Prudnik (Pogoń Prudnik – historia klubu część II) oraz współpracy polskich
i czeskich klubów sportowych.
Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 19 435,00 € (dofinansowanie z EFRR:
16 519,75 €, budżet państwa: 971,75 €, wkład
własny Powiatu: 1 943,50 €).

nicki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, partner:
Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie, Bruntal).
Nawiązano współpracę pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, a Szkołą Przemysłową
w Bruntalu.
W ramach projektu odbyła się wymiana
uczniów. Uczniowie z Bruntala wzięli udział
w zajęciach praktycznych na spawalni oraz
warsztatach fryzjerskich w Prudniku. Tymczasem uczniowie z Prudnika uczestniczyli
w zajęciach organizowanych przez partnera
czeskiego w Bruntalu: Akademii CISCO, turnieju koszykówki, turnieju tenisa stołowego,
warsztatach z robotyki i lutowania.
Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 17 712,60 € (dofinansowanie z EFRR:
15 055,71 €, budżet państwa: 885,63 €, wkład
własny Powiatu: 1 771,26 €).

Uczniowie CKZiU w Prudniku podczas zajęć
w Bruntalu

Projekt „Tradycje
sportowe pogranicza
czesko-polskiego”
l
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Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów (beneficjent projektu: Powiat Prud-

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska
– Polska na lata 2014–2020 zrealizowano także projekty (ujęte w niniejszym opracowaniu):
l Wolontariat – razem możemy więcej;
l Wymiana wiedzy i doświadczeń terapeutycznych w ramach współpracy instytucji
DPS w Prudniku z Centrum Socialnich
Slużeb Jesenik (DPS w Prudniku);
l Ogród zmysłów wspólnym dziedzictwem
przyrodniczym (SOSW w Prudniku);

Transgraniczna pomoc społeczna (DPS
w Prudniku);
l Współpraca służb medycznych na pograniczu polsko-czeskim.
Powiat realizował również, w partnerstwie z norweską gminą Frøya Kommune,
dwa projekty - dofinansowane ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tzw. Fundusze Norweskie) – z programu Ograniczanie społecznych nierówności
w zdrowiu, promujące aktywność fizyczną
dzieci i młodzieży, dla osiągnięcia i zachowania ich dobrego stanu zdrowia.
W ramach projektu Sport – skuteczne
narzędzie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu dzieci w 2016 r. zorganizowano Norwesko-Polski Turniej Piłkarski
Dzieci Frøya–Prudnik, oraz zakupiono partię strojów i butów oraz toreb sportowych.
W Starostwie Powiatowym utworzono ponadto nieodpłatną wypożyczalnię rowerów
dla placówek oświatowych z terenu Powiatu
Prudnickiego (zakupiono 30 rowerów).
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 164 440 zł.
W 2017 r. w ramach projektu Wspieranie działalności sportowej dla poprawy
zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego
utworzono cztery 15-osobowe sekcje sportowe, w których przeprowadzono cykl różnorodnych zajęć (gry zespołowe, wycieczki
rowerowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe
i fitness, zajęcia na siłowni, strzelanie z łuku
i z karabinków sportowych, biegi przełajowe na orientację i maraton pieszy). Dla
sportowców zakupiono komplety odzieży
do ćwiczeń, obuwie oraz torby sportowe.
Odbyła się ponadto wizyta studyjna
przedstawicieli Powiatu Prudnickiego
we Frøya Kommune w Norwegii, służąca
wymianie doświadczeń i wypracowaniu
skutecznych i atrakcyjnych metod popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez sport.
l

Dofinansowanie projektu z Funduszy
Norweskich wyniosło 134 600 zł.
l Samorządy
rozwijają
pogranicze
– 25 lat współpracy polsko-czeskiej (beneficjent projektu: Powiat Prudnicki,
partner: Mikroregion Krnovsko).
Celem projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy Powiatem Prudnickim i Mikroregionem Krnovskim. Partnerzy wspólnie uczestniczyli w targach: w Ostravie oraz
w Prudniku. W ramach projektu planuje
się zorganizowanie konferencji połączonej
z wręczeniem pamiątkowych odznaczeń dla
osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla
rozwoju pogranicza polsko-czeskiego oraz
stworzenie filmu dokumentującego 25 lat
współpracy polsko-czeskiej.
Wartość projektu 23 500,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 975,00 €, budżet państwa:
1 175,00 €, wkład własny Powiatu: 2 350,00 €).

Stoisko Powiatu podczas targów INTERREGION
(2018)

Starosta Prudnicki był jednym z inicjatorów powstania w 2016 r. klubu sportowego
MUKS Pogoń Prudnik, w ramach którego
powstała żeńska sekcja piłki nożnej. Powiat
jest patronem i sponsorem tego klubu (m.in.
ufundowanie sztandaru, zakupy strojów
i sprzętu sportowego).
W latach 2018-2019 realizowano projekt
Kobiecy futbol integruje pogranicze (beneficjent projektu: Powiat Prudnicki, partner
FC Slavoj Olympia Bruntal), mający na celu
pogłębienie współpracy pomiędzy żeńskimi
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klubami piłkarskimi z Polski oraz Republiki
Czeskiej. W ramach projektu zorganizowano polsko-czeskie zgrupowanie sportowe
w Bruntalu oraz turniej piłkarski w Prudniku.
Wartość projektu: 12 769,00 € (dofinansowanie z EFRR: 10 853,65 €, budżet państwa:
638,45 €, wkład własny Powiatu: 1 276,90 €).

nicka edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Karta uprawnia do zniżek, udzielanych przez
firmy które do niej przystąpiły. Każda osoba, który ukończyła 60 lat, może bezpłatnie
otrzymać własną kartę. W ciągu roku uczestnictwa w Programie wydano prawie 500 kart.

Historia pogranicza fotografią, pędzlem
i wierszem pisana (beneficjent projektu:
Powiat Prudnicki, partner: Mikroregion
Krnovsko).
W ramach projektu ukazała się publikacja
Powiat Prudnicki – historia dawną fotografią
pisana autorstwa Ryszarda Kaszy. To drugi
foto-album wydany w ciągu ostatnich 2 lat
przez Powiat Prudnicki. W książce zamieszczono ponad 2000 zdjęć, map i rysunków
z ponad stu miejscowości powiatu prudnickiego (w ujęciu historycznym, geograficznym
i administracyjnym). W ramach projektu
zorganizowano również plener poetycko-malarski w Wieszczynie. Prace powstałe podczas
pleneru zostaną uwiecznione w almanachu,
który zostanie wydany w roku 2019.
l

Drużyna piłkarek MUKS Pogoń Prudnik

Najnowsza historia pogranicza (beneficjent projektu: Powiat Prudnicki, partner
Miasto Javornik).
Celem projektu jest rozbudzenie świadomości kulturalno-historycznej wśród
mieszkańców pogranicza. Planuje się wydanie III tomu Wielkiej Księgi Opozycji na
pograniczu oraz publikacji Historia Ziemi
Prudnickiej w latach 1945–1974.
Wartość projektu 23 529,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 999,65 €, budżet państwa:
1 176,45 €, wkład własny Powiatu: 2 352,90 €).
l

W 2018 r. Powiat Prudnicki dołączył także
do Programu Ogólnopolska Karta Seniora
i otrzymał certyfikat Samorządu Przyjaznego
Seniorom. Wydana została lokalna, prud-

Projekt „Historia pogranicza fotografią,
pędzlem i wierszem pisana”
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Wartość projektu: 23 520,00 € (dofinansowanie z EFRR: 19 992,00 €, budżet państwa:
1 176,00 €, wkład własny Powiatu: 2 352,00 €).
l Koncerty
niepodległości (beneficjent
projektu: Powiat Prudnicki, partner: Mikroregion Krnovsko).
W ramach projektu w październiku 2018 r.
zorganizowano uroczysty koncert z okazji
obchodzonego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
Republikę Czeską. Gwiazdą wieczoru była
doskonała aktorka i piosenkarka Emilia Komarnicka (wraz z zespołem Lola Band). Ponadto w Prudniku wystąpiła utalentowana
Opolanka – Żaneta Plotnik z zespołem.
Wcześniej na torach łuczniczych KS
„Obuwnik” odbył się pokaz sztuki wojskowej i jazdy konnej w wykonaniu członków
Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów
Wołyńskich w Opolu oraz Zaniemeńskiego
4 Pułku Ułanów. Ponadto prelekcję pod hasłem Tajemnice Niepodległej wygłosił Sławomir Koper, znany autor książek o II RP.
W ramach projektu planowane jest wykonanie muralu o tematyce niepodległościowej
na budynku będącym siedzibą Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku (przy ul. Klasztornej 4).
Wartość projektu 23 062,50 € (dofinansowanie z EFRR: 19 603,12 €, budżet państwa:
1 153,13 €, wkład własny Powiatu: 2 306,25 €).

Projekt „Koncerty niepodległości” (październik 2018)

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 oraz Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III.
Liczne projekty, obejmujące obszar wspierania kultury, turystyki, sportu i dziedzictwa
narodowego były realizowane przez Powiat
Prudnicki we wcześniejszej perspektywie finansowej (2007–2013), w ramach Funduszu
Mikroprojektów Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.
l Nowa płaszczyzna współpracy i promocji
pogranicza – perły zabytkowej architektury przemysłowej – stworzono i wypromowano nowy ponadregionalny produkt
turystyczny w postaci szlaku historyczno-edukacyjnego zabytków architektury
przemysłowej pogranicza polsko-czeskiego. Wartość projektu: 103,19 tys. zł (dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów
INTERREG III A: 77,39 tys. zł).
l Tradycje Ludowe Pogranicza Polsko-Czeskiego – celem była organizacja dożynek
powiatowo-gminnych, promocja lokalnych potraw oraz organizacja „Święta Ziemi Prudnickiej 2009”. Wartość projektu:
120 tys. zł, dofinansowanie: 102 tys. zł.
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Wykorzystane szanse: 5 lat Unii Europejskiej, 10 lat Powiatu Prudnickiego
i współpracy polsko-czeskiej – podsumowano różne aspekty integracji europejskiej
i współpracy transgranicznej samorządów
Powiatu Prudnickiego. Zorganizowano
konferencję z okazji 10-lecia powstania Powiatu Prudnickiego oraz wyróżniono zasłużone dla Powiatu osoby. Wartość projektu:
140 tys. zł, dofinansowanie: 119 tys. zł
l Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna – projekt realizowany we współpracy z Powiatem Głubczyckim oraz
Městem Krnov (Republika Czeska). Głównym celem było wzmocnienie rozwoju
gospodarczego obszaru nowo tworzonej
destynacji turystycznej, z wykorzystaniem
istniejącego potencjału ekonomicznego
i efektu synergicznego połączenia silnych
stron wspólnej oferty turystycznej.
Powiat Prudnicki: realizacja programów
szkoleniowych dla podmiotów ruchu turystycznego, film promocyjny na temat atrakcji
turystycznych, uczestnictwo w opracowaniu
systemu zarządzania i organizacji turystyki
na nowo tworzonej lokalizacji turystycznej,
organizacja wizyty studyjnej w Niemczech
(Nadrenia – Palatynat), w celu obserwacji
podmiotów branży turystycznej.
Całkowita wartość projektu: 659,2 tys. zł
(w tym dla Powiatu Prudnickiego ponad
180 tys. zł, przy dofinansowaniu 152 tys. zł);
l Polsko-Czeski Festiwal Kina – w każdej
z gmin Powiatu Prudnickiego zorganizowano plenerowe projekcje polskich i czeskich
produkcji filmowych. Wartość projektu:
38,8 tys. zł, dofinansowanie: 32,8 tys. zł.
l Współpraca służb ratowniczych na pograniczu polsko-czeskim – celem wzmocnienia skuteczności i sprawności współdziałania polskich i czeskich służb ratunkowych
zakupiono wyposażenie, m.in.: fantom,
łodzie wiosłowe, zestawy do nurkowania,
ubrania neopranowe, tory R1, deski ortopedyczne, zestawy do wspinaczki wysokogórskiej, kamizelki ratunkowe, radiostacje.
l

Dożynki powiatowo-gminne w 2009 r.
l

Europejska promocja turystyki rowerowej Gór Opawskich – projekt zakładał
organizację VII Europejskiego Tygodnia
Turystyki Rowerowej na rzecz aktywnej
promocji turystyki rowerowej na pograniczu wśród mieszkańców obu krajów
i turystów z całej Europy; pobudzenie ruchu turystycznego na istniejących ścieżkach i szlakach rowerowych. Wartość:
140 tys. zł, dofinansowanie: 119 tys. zł.

„VII Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej”
l

l
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Powiat Prudnicki – Mikroregion Krnowski – twórcze pogranicze – zamysłem projektu była promocja dorobku kulturowego
pogranicza oraz wyróżnienie osób zasłużonych dla rozwoju Powiatu. Ustanowiono
nagrodę „Róża Pogranicza” oraz przeprowadzono cykl imprez. Wartość projektu:
121 tys. zł, dofinansowanie: 102,85 tys. zł;
Pogranicze kultury – przeprowadzono szereg imprez kulturalnych, współorganizowano
m.in. XVIII Festiwal Ludwiga Van Beethovena. Zakupiono także osiemnastowieczne
dzieło „Silesiographia Renovata” dla Muzeum Ziemi Prudnickiej. Wartość projektu:
72,4 tys. zł, dofinansowanie: 61,5 tys. zł.

Wartość projektu: 58,2 tys. zł, dofinansowanie: 55,3 tys. zł;

Projekt „Współpraca służb ratowniczych
na pograniczu polsko-czeskim”
l

Euroregionalne dziedzictwo kultury – wydano publikacje: Pieniądz zastępczy Ziemi
Prudnickiej i okolic (historia pieniądza zastępczego, funkcjonującego po obu stronach granicy, pełniącego tę samą funkcję
co urzędowe środki płatnicze); Edukacja
na pograniczu Polsko-Czeskim (prezentacja i porównanie systemów edukacyjnych
w Polsce i w Czechach); komiks Ziemia
Prudnicka narysowana. Pogranicze Polsko-Czeskie w komiksie (ukazująca historię
i ważne wydarzenia na pograniczu polsko-czeskim w formie komiksu); oraz polsko-czeski tomik wierszy Zasłuchany w ciszę
(inspirowany pobytem na Ziemi Prudnickiej Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Całkowita wartość projektu: 92 tys. zł, dofinansowanie 78,4 tys. zł.

poetyckiego), Album Ziemi Prudnickiej
i Krnovskiej na starej pocztówce i fotografii,
oraz Wielką Księgę Opozycji na pograniczu.
Wartość projektu: 70 tys. zł, a dofinansowanie: 59,2 tys. zł;
Publikacje
z projektu
„Wspólna
przyszłość –
historia
i teraźniejszość na
pograniczu”

l

l

Publikacje w ramach projektu
„Euroregionalne dziedzictwo kultury”
l

Wspólna przyszłość – historia i teraźniejszość na pograniczu – opracowano wirtualny spacer po pograniczu oraz wydano
publikacje: Polsko-Czeski Almanach Poetycki (pokłosie polsko-czeskiego pleneru

l

Dobre praktyki – 20 lat współpracy Polsko-Czeskiej – projekt podsumowujący
dotychczasową współpracę transgraniczną. Opracowana została Strategia Rozwoju
Pogranicza Polsko-Czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Prudnickiego
i Mikroregionu Krnovskiego, oraz powstał
film przedstawiający wspólne polsko-czeskie projekty i inicjatywy. Wartość projektu: 93 tys. zł, dofinansowanie: 88 tys. zł.
Integracja kulturalna – wydano w języku polskim i czeskim publikacje: Historia
Miasta Prudnik (Die Geschichte der Stadt
Neustadt in Oberschlesien) Johannesa
Chrząszcza, oraz Lato umarłych snów
(Sommer der toten Träume) Harry’ego
Thürka; Wartość projektu: 83,6 tys. zł (dofinansowanie z EFRR: 71,1 tys. zł, z budżetu państwa: 8,3 tys. zł).
Euroregionalna Młodzieżowa Olimpiada
Powiatu Prudnickiego – zorganizowano
zawody w sześciu dyscyplinach sportowych (piłka koszykowa chłopców, piłka
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nożna chłopców, piłka nożna dziewcząt,
biegi uliczne, łucznictwo, karate). Kluby
biorące udział w projekcie wyposażono
w wartościowy sprzęt. Wartość projektu:
ponad 56 tys. zł, dofinansowanie 12 tys. zł.

„Euroregionalna Młodzieżowa Olimpiada Powiatu
Prudnickiego”
l

l

l
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Polsko-Czeskie Fair-Play – zorganizowano turniej karate, turniej piłkarski samorządowców, oraz zawody: piłkarskie
(Małe Euro 2012), koszykarskie, nordic-walking. Dla uczestników zakupiono
m.in odzież sportową i sprzęt sportowy.
Wartość projektu: ponad 125 tys. zł, dofinansowanie: 119 tys. zł.
Sport łączy narody – odbyły się zawody
sportowe z udziałem juniorów i seniorów z klubów: Pogoń Prudnik, FC Krnov
i Lokomotiva Krnov. Zorganizowano
mecz samorządowców Powiatu Prudnickiego z partnerami z Miasta Krnov.
Wydano także publikację na temat historii klubu piłkarskiego „Pogoń” Prudnik.
Wartość projektu: 52 tys. zł, dofinansowanie: 43,6 tys. zł.
Football CUP 2014 – zorganizowano
turniej piłkarski wzorowany na Mundialu, odbywającym się w 2014 r. w Brazylii.
Ponadto wydano publikacje dotyczące
klubów LKS „Racławia” Racławice Ślą-

l

skie i LKS „Zarzewie” Prudnik – utrwalające historię współpracy polsko-czeskiej.
Wartość projektu: 92 tys. zł, dofinansowanie: prawie 78 tys. zł;
Atrakcyjne pogranicze – przy kompleksie sportowym Starostwa Powiatowego
w Prudniku powstała siłownia zewnętrzna, dostępna dla wszystkich mieszkańców
Powiatu Prudnickiego. Wartość projektu:
85 tys. zł, dofinansowanie 80 tys. zł;

Siłownia zewnętrzna – projekt „Atrakcyjne pogranicze”

Pogłębiamy historię pogranicza (beneficjent: Powiat Prudnicki, partner: Miasto
Krnov)
Powiat Prudnicki wydał II tom publikacji Wielka Księga Opozycji na pograniczu
polsko-czeskim. W szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono ponadto cykl
pogadanek na temat działań opozycjonistów, podejmowanych na pograniczu
polsko-czeskim w latach 80. XX wieku.
Wartość projektu: 8 011,95 € (dofinansowanie EFRR: 6 810,15 €, budżet państwa:
801,20 €, wkład własny Powiatu: 400,60 €).
l

Promocja publikacji „Wielka Księga Opozycji
na pograniczu polsko-czeskim”

Tradycje tkackie Prudnika i Krnova
(beneficjent: Powiat Prudnicki, partner:
Miasto Krnov).
Najistotniejszym elementem projektu
było wydanie – dzięki współpracy Powiatu
Prudnickiego z Muzeum Ziemi Prudnickiej
oraz Muzeum w Krnovie – publikacji Prudnik i Krnov miasta nicią budowane, ukazującej bogatą i barwną historię tkactwa na
pograniczu polsko-czeskim. Wartość projektu: 8 792,03 € (dofinansowanie EFRR:
7 473,21 €, budżet państwa: 879,21 €,
wkład własny: 439,61 €).
l

Sportowe tradycje kierunkiem na przyszłość – 70 lat współpracy sportowców
z Prudnika z czeskimi partnerami (beneficjent: Powiat Prudnicki, partnerzy: Miasto Krnov i FC Slavoj Olympia Bruntál).
W ramach projektu rozegrano jubileuszowy turniej piłkarski z okazji 70-lecia istnienia Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”
Prudni k, z udziałem drużyn z Polski, Czech
oraz Ukrainy. Podczas uroczystej konferencji wręczono pamiątkowe medale byłym
i obecnym sportowcom, działaczom i sympatykom klubu MKS „Pogoń”. Wartość projektu: 10 952,53 € (dofinansowanie EFRR:
9 309,64 €, budżet państwa: 1 095,26 €,
wkład własny: 547,63 €).
Wspomniane wyżej projekty były ostatnimi
przedsięwzięciami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjl

nego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013,
którego najaktywniejszym Beneficjentem
okazał się być właśnie Powiat Prudnicki.
W latach 2009–2014 funkcjonowało
w strukturach Starostwa – Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, finansowane z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007–2013.
Całkowita wartość zadania: 467 tys. zł,
środki Unii Europejskiej: 396,95 tys. zł.
Regionalna Biblioteka Ziemi Prudnickiej
Inicjatywa wydawnicza Powiatu Prudnickiego, zapoczątkowana w 2001 r., zawierająca
najciekawsze publikacje dotyczące historii
Ziemi Prudnickiej. Z każdym rokiem wzbogaca się o nowe pozycje, wydawane za równo
ze środków zewnętrznych, jak również własnych budżetu Powiatu Prudnickiego.
W 2001 r. ukazała się pierwsza edycja powiatowego rocznika Ziemia Prudnicka,
będącego kompendium wiedzy o ziemi prudnickiej – tej historycznej i bieżącej, w sferze
gospodarczej jak i kulturalnej. W ramach
projektu Powiat Prudnicki – Mikroregion
Krnovski wydano antologię Kto jest kim na
pograniczu, której bohaterami byli ludzie
kultury (m.in. poeci, rzeźbiarze, malarze,
duchowni, muzealnicy), działający na terenie
pogranicza i Gór Opawskich. Kolejna pozycja to Góry Opawskie – przydrożne kapliczki, krzyże i figury, przedstawiająca i promującą kulturowe walory pogranicza.
W ostatnich latach bibliotekę wzbogaciły kolejne pozycje. Powiat Prudnicki we
współpracy z Muzeum Ziemi Prudnickiej
wydał publikację Prudnik i Krnov- miasta
nicią budowane, ukazującą bogatą i barwną
historię tkactwa na pograniczu polsko-czeskim. Wydanie w 2013 r. publikacji: Historia
Miasta Prudnik (Die Geschichte der Stadt
Neustadt in Oberschlesien) Johannesa Chrząszcza oraz Lato umarłych snów (Sommer der
toten Träume) Harry’ego Thürka wypełniło
lukę w powszechnym dostępie do wiedzy historycznej na temat Ziemi Prudnickiej.
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Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się wydane w latach 2017 i 2018 foto-albumy Ziemi Prudnickiej, autorstwa Ryszarda
Kaszy. Ukazał się również II tom publikacji Historia Klubu Sportowego „Pogoń”
Prudnik, poświęcony głównie sekcji koszykarskiej klubu.
We współpracy z Euroregionem Pradziad, Starostwo Powiatowe w Prudniku
wydało drugi komiks, przedstawiający ciekawą historię Ziemi Prudnickiej – Królestwo Pradziada, autorstwa Grzegorza Weigta, redaktora „Tygodnika Prudnickiego”.
W planach kolejne ciekawe publikacje
– powstanie m.in. III tom Wielkiej Księgi
Opozycji na pograniczu.

W ramach współpracy z organizacjami
udało się zrealizować wiele wspaniałych
imprez, m.in.:
Festyn Zamkowy (realizowany przez
Bractwo Sorontar z Głogówka), V Międzynarodowy Turniej Strażacki (Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach), Piknik Kolejowy (Stowarzyszenie
Miłośników Kolei z Racławic Śląskich),
Rajd Maluchów (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Sudetów
Wschodnich), turniej strzelecki (Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie w Głogówku), czy
Rajdy Seniora (Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku) i Senioralia Prudnickie (Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Prudniku).
Od 2008 Powiat wraz z Gminą Prudnik
i Prudnickim Ośrodkiem Kultury cyklicznie
organizuje Śląski Festiwal im. Ludwika van
Beethovena. Z upływem kolejnych lat wzrasta ranga tego wydarzenia, Ziemię Prudnicką
(festiwal odbywa się w Prudniku oraz Głogówku) odwiedzają nas coraz to lepsi wirtuozi, znani i cenieni na całym świecie.

Wydane przez Powiat publikacje

Współpraca z sektorem NGO
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Od 2011 r. Powiat Prudnicki aktywnie
współpracuje z organizacjami pozarządowymi, tworząc program współpracy i udzielając im wsparcia finansowego na realizację
zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz
działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
Władze Powiatu starają się co roku
zwiększać środki finansowe na ten cel
(2011 r. – 14 tys. zł, 2012 – 31 tys. zł, 2013
– 309,8 tys. zł, 2014 r. – 350 tys. zł, 2015 r.
– 314 tys. zł, 2016 r. – 353 tys. zł, 2017 r.
– 345 tys. zł, 2018 r. – 390 tys. zł).

Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena
– Via Quartett (2018)

WŁADZE POWIATU
ZARZĄD POWIATU W PRUDNIKU
I KADENCJA
Edward Cybulka – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Joachim Mazur – Członek Zarządu – Wicestarosta
Mirosław Czupkiewicz / Arnold Hindera – Członek Zarządu
Eugeniusz Komidzierski – Członek Zarządu
Alfred Namysło – Członek Zarządu
Zygmunt Wojas / Jerzy Dembczak – Członek Zarządu
II KADENCJA
Romuald Felcenloben – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Joachim Mazur – Członek Zarządu – Wicestarosta
Józef Kręgiel – Członek Zarządu
Henryk Isalski – Członek Zarządu
Mieczysław Hołówko – Członek Zarządu
III KADENCJA
Radosław Roszkowski – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Józef Skiba – Członek Zarządu – Wicestarosta
Piotr Hanusiak – Członek Zarządu
Janusz Siano – Członek Zarządu
Ludwik Ziubrzyński – Członek Zarządu
IV KADENCJA
Radosław Roszkowski – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Józef Skiba – Członek Zarządu – Wicestarosta
Czesław Dumkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Glombitza – Członek Zarządu
Janusz Siano – Członek Zarządu
V KADENCJA
Radosław Roszkowski – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Krzysztof Barwieniec / Janusz Siano – Członek Zarządu – Wicestarosta
Józef Skiba – Członek Zarządu
Damian Szepelawy / Agnieszka Stanisz – Członek Zarządu
VI KADENCJA
Radosław Roszkowski – Przewodniczący Zarządu – Starosta Prudnicki
Janusz Siano – Członek Zarządu – Wicestarosta
Dragomir Rudy – Członek Zarządu
Sebastian Gerstenberg / Alicja Zawiślak – Członek Zarządu
Joachim Kosz – Członek Zarządu
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RADA POWIATU
I KADENCJA 1998–2002
Mirosław Czupkiewicz (Członek Zarządu / Wiceprzewodniczący Rady), Edward Chrostek,
Jerzy Czerwiński / Ryszard Grajek, Alicja Ćwierz, Jerzy Dembczak, Jan Ebel, Renata Heda,
Arnold Hindera (Wiceprzewodniczący Rady / Członek Zarządu), Wanda Jakimko, Jan Kubinka, Kazimierz Kucik, Eugeniusz Komidzierski, Józef Kordecki (Wiceprzewodniczący Rady),
Dariusz Kolbek, Zenon Kowalczyk, Jan Mencler, Joachim Mazur, Janina Okrągły, Alfred
Namysło, Sławomir Orkisz, Kazimierz Porczak, Józef Skiba, Wiesław Smoleń / Anna Pilzak,
Franciszek Stankala (Przewodniczący Rady Powiatu), Elżbieta Stein, Antoni Sokołowski, Sławomir Stelmaszczyk, Reinhard Wollny, Antoni Zadrożny, Zygmunt Wojas.

II KADENCJA 2002–2006
Franciszek Gołębiowski / Jan Ebel, Ernest Graba, Arnold Hindera / Marek Gaworek, Mieczysław
Hołówko, Henryk Isalski, Józef Janeczko (Przewodniczący Rady Powiatu), Krystian Knicz, Dariusz
Kolbek, Józef Kordecki (Wiceprzewodniczący Rady), Józef Kręgiel, Jan Malec, Joachim Mazur,
Janina Okrągły, Sławomir Orkisz / Regina Sieradzka, Kazimierz Porczak, Marek Ruda, Józef Skiba
/ Andrzej Szała (Wiceprzewodniczący Rady), Antoni Sokołowski, Ludwik Ziubrzyński.
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III KADENCJA 2006–2010
Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Waleria Dąbrowska (Wiceprzewodnicząca
Rady), Franciszek Gołębiowski / Edward Bednarski, Piotr Hanussiak, Józef Janeczko (Przewodniczący Rady Powiatu), Teresa Kamieniecka – Hreczaniuk (Wiceprzewodnicząca Rady),
Marzena Kędra, Dariusz Kolbek, Zenon Kowalczyk, Joachim Mazur, Janina Okrągły / Jan
Gruszczyński, Marek Ruda, Janusz Jerzy Siano, Józef Skiba, Antoni Sokołowski, Ludwik Ziubrzyński.

IV KADENCJA 2010–2014
Czesław Dumkiewicz, Krzysztof Glombitza, Arnold Hindera / Joachim Mazur, Józef
Janeczko (Przewodniczący Rady Powiatu), Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk (Wiceprzewodnicząca Rady), Marzena Kędra (Wiceprzewodnicząca Rady), Dariusz Kolbek, Jan Malec,
Zdzisław Pikuła, Radosław Roszkowski, Janusz Jerzy Siano, Józef Skiba, Antoni Sokołowski,
Lucjusz Standera, Damian Szepelawy, Barbara Wróbel / Jerzy Dembczak, Artur Zapała /
Waleria Dąbrowska.
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V KADENCJA 2014–2018
Józef Janeczko (Przewodniczący Rady Powiatu), Antoni Sokołowski (Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu), Marzena Kędra (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), Mirosław
Czupkiewicz, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Jan Malec, Alfred Namysło, Zdzisław
Pikuła, Radosław Roszkowski, Jan Salomon, Janusz Siano, Józef Skiba, Agnieszka
Stanisz, Damian Szepelawy, Judyta Walocha, Tadeusz Wrona, Mariusz Kozaczek (złożył
oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrany na Wójta Lubrzy), Małgorzata
Frączek (złożyła oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego), Barbara Wróbel (złożyła
oświadczenie o rezygnacji z mandatu radnego, wybrana Wiceburmistrz Głogówka).
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VI KADENCJA 2018–2023
Józef Janeczko (Przewodniczący Rady Powiatu), Antoni Sokołowski (Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu), Józef Meleszko (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu), Mirosław
Czupkiewicz, Sebastian Gerstenberg (złożył oświadczenie o rezygnacji z mandatu
radnego, wybrany na Wiceburmistrza Głogówka), Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska,
Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz
Siano, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Tomasz Woźniak, Bożena Wróblewska, Alicja
Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski.
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Koncepcja stworzenia i konsekwentna realizacja Centrum Usług Społecznych Powiatu Prudnickiego otrzymała nagrodę w X Edycji Konkursu
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. Działania te zostały dostrzeżone także w ramach rządowego projektu Uruchom
przestrzeń i zostały zaprezentowane przez starostę na konferencji, która odbyła się wiosną 2018 roku na Uniwersytecie w Glasgow.
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