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I. Wprowadzenie 

 

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku”, który zawiera 

informacje o realizacji zadań naszego powiatu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Dokument został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa i pracowników na 

samodzielnych stanowiskach. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady itp. Istotną jego częścią jest 

rozdział dotyczący finansów powiatu oraz realizacji wdrożonego Programu Postępowania 

Naprawczego. Rok 2020 to drugi rok realizacji tego programu, to także rok, w którym nasz 

samorząd musiał zmierzyć się z sytuacją pandemii COVID-19.  

Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat kluczborski miał płynność finansową, 

regulował wszystkie bieżące zobowiązania. Udało się także zrealizować nowe zadania 

inwestycyjne i remontowe, w większości przypadków pozyskując środki zewnętrzne. 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. 

 

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku: 

Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski 

Lesław Czernik – Wicestarosta Kluczborski 

Artur Nowak – Członek Zarządu Powiatu 
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II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Położenie i sytuacja demograficzna 

Powiat kluczborski położony jest w północnej części województwa opolskiego. Graniczy 

z województwem łódzkim i wielkopolskim, powiatami województwa opolskiego: oleskim, opolskim 

i namysłowskim.  Powiat ma dogodne połączenie drogowe i kolejowe ze stolicą regionu (DK nr 45) 

oraz sąsiednimi województwami (DK nr 11 w kierunku Lublińca, DK nr 45 w kierunku Wielunia, DK 

nr 42 w kierunku Wrocławia). Kluczbork jest ważnym węzłem komunikacyjnym, zarówno 

kolejowym, jak i drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według ostatnich dostępnych danych GUS (stan na 30 czerwca 2020 roku) liczba ludności powiatu 

kluczborskiego wyniosła 65 266 osób, z czego 51,3% (33 466) stanowiły kobiety, a 48,7% (31 800) 

mężczyźni.  

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim na koniec roku 2020 

wynosiła 1765 osób, w tym 1042 – 59,03% stanowiły kobiety, natomiast 723 - 40,97% mężczyźni. 

Wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniósł 8,5% (wzrost w porównaniu do roku 2019 

o 1,4%). 

Powierzchnia powiatu kluczborskiego wynosi 852 km2, co stanowi 9,05% powierzchni 

województwa opolskiego i 0,27% powierzchni Polski. Powiat składa się z 4 gmin: Byczyna, 

Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie. Trzy pierwsze to gminy miejsko-wiejskie, Lasowice są 

gminą wiejską. Obejmują one 81 obrębów ewidencyjnych (w tym trzy wiejsko-miejskie), a na ich 

terenie położone są 3 miasta: Kluczbork, Wołczyn i Byczyna. Siedzibą władz powiatu 

kluczborskiego jest miasto Kluczbork. 

Portret powiatu można stworzyć przy pomocy poniższej tabelki przedstawiającej wybrane dane 

statystyczne dotyczące powiatu kluczborskiego za lata: 2017, 2018 oraz 2019.  
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Źródło: https://opole.stat.gov.pl (Urząd Statystyczny w Opolu) 

 

 

III. Rada Powiatu w Kluczborku 

 

Rada Powiatu w Kluczborku liczy 19 radnych. Właściwości Rady Powiatu w Kluczborku określa 

ustawa o samorządzie powiatowym oraz szczegółowy zakres jej działania Statut Powiatu 

Kluczborskiego.  

 

Skład Rady Powiatu w Kluczborku: Buła Damian, Butra Andrzej, Czernik Lesław, Durecka 

Magdalena, Goliński Jakub, Michalski Marcin, Rafał Neugebauer (do dnia 10.07.2020 r. 

postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10.07.2020 r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego) Nowak Artur, Okaj Ryszard, Olech Andrzej, Panicz Przemysław, 

Pelc Zdzisław, Pieńkowski Mariusz (postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 

27.07.2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego), Pośpiech Piotr, Przybył Jarosław, Sitek 

Maciej, Smolnik Wojciech, Wietrzyk Robert, Wróbel Teresa, Zając Celina.  

 

Prezydium Rady Powiatu: 

Andrzej Olech - Przewodniczący Rady Powiatu 

Celina Zając, Maciej Sitek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

 

Rada Powiatu odbyła w 2020 roku 11 sesji: 

- w tym 10 sesji zwyczajnych i 1 nadzwyczajna zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. 

Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju 8 sesji zostało zwołanych w trybie zdalnym 

zgodnie z art.15 zzx ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2020 poz. 374 z późn. zm.). 

 

W 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku podjęła 71 uchwał z czego: 19 uchwał stanowiło prawo 

miejscowe i zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

W 2020 roku nie było uchwał objętych rozstrzygnięciami nadzorczymi. 

 

Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku zostały przekazane do realizacji głównie Zarządowi Powiatu 

w Kluczborku oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kluczborku.  

 

Zarządowi Powiatu przekazano do realizacji 52 uchwały, Przewodniczącemu Rady Powiatu 

przekazano do realizacji 14 uchwał, 1 uchwała przekazane została Przewodniczącym Komisji Rady 

Powiatu oraz 1 uchwała przekazana została Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kluczborku. 

 

Radni Rady Powiatu w Kluczborku w roku 2020 pracowali w następujących komisjach stałych: 

1. Komisja Rewizyjna - odbyła 11 posiedzeń 

2. Komisja Budżetu i Rolnictwa - odbyła 11 posiedzeń 

3. Komisja Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska - odbyła 11 posiedzeń 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny odbyła - 11 posiedzeń  

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - odbyła 13 posiedzeń. 

 
 
 
 

IV. Zarząd Powiatu w Kluczborku 
 
 
Skład Zarządu Powiatu w Kluczborku: 

1. Mirosław Birecki - Starosta Kluczborski (Przewodniczący Zarządu) 

2. Rafał Neugebauer - Wicestarosta Kluczborski (wchodził w skład Zarządu do dnia 10.07.2020 r.  

- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego w związku z jego śmiercią) 

3. Artur Nowak - Członek Zarządu 

 

Od dnia 27.08.2020 r. skład Zarządu Powiatu uległ zmianie w związku ze śmiercią Pana Rafała 

Neugebauera - Wicestarosty Kluczborskiego. Na stanowisko Wicestarosty Kluczborskiego 

wybrano Pana Lesława Czernika.   

 

Skład nowego Zarządu Powiatu w Kluczborku: 

 

1. Mirosław Birecki - Starosta Kluczborski (Przewodniczący Zarządu) 

2. Lesław Czernik - Wicestarosta Kluczborski 

3. Artur Nowak - Członek Zarządu. 

 

W roku 2020 Zarząd Powiatu odbył 43 posiedzenia, na których podjął 176 uchwał, w tym 118 

uchwał dotyczących spraw finansowych oraz wydał 335 rozstrzygnięć. 
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Zarząd Powiatu przekazał do realizacji uchwały Rady Powiatu w Kluczborku poszczególnym 

wydziałom i jednostkom organizacyjnym: 

Skarbnik Powiatu - 30 uchwał, 

Biuro Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu - 10 uchwał, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku - 9 uchwał, 

 

Komisje Rady Powiatu - 7 uchwał. 

Wydział Organizacyjny - 6 uchwał, 

Wydział Edukacji i Sportu - 5 uchwał, 

Wydział Komunikacji i Transportu - 3 uchwały, 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - 3 uchwały 

Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych - 2 uchwały, 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia - 1 uchwała, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - 1 uchwała. 

 

Uchwały Zarządu Powiatu zostały przekazane do realizacji następującym wydziałom i jednostkom 

organizacyjnym:  

 

Skarbnik Powiatu - 120 uchwał, 

Biuro Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu - 28 uchwał, 

Wydział Edukacji i Sportu - 16 uchwał, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku - 5 uchwał, 

Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych - 4 uchwały, 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku - 4 uchwały, 

Wydział Organizacyjny - 2 uchwały, 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku - 2 uchwały,  

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - 1 uchwała, 

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach - 1 uchwała, 

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1 

 

Przewodniczącemu Rady Powiatu przekazano - 4 uchwały (w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia 

Powiatu Kluczborskiego, przedstawienia Radzie Powiatu Raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego 

w 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2020 

roku, projektu budżetu na rok 2021 wraz z WPF na lata 2021-2039). 

 

Ponadto powierzono wykonanie uchwał: 

Staroście Kluczborskiemu - 4 uchwały, 

Sekretarzowi Powiatu - 1 uchwałę, 

Wicestaroście Kluczborskiemu - 1 uchwałę. 
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Wykonanie dokumentów programowych wyznaczających ogólne  
kierunki rozwoju powiatu  
 
 
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014-2022 

Strategię Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 przyjęto Uchwałą Nr XLV/335/2014 

z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 

2014-2022. 

W rozdziale V. Strategii - "Wskaźniki realizacji" – wyznaczono dla każdego z celów strategicznych 

wskaźniki, za pomocą których mierzy się stopień realizacji strategii. Dla poszczególnych celów 

w 2020 roku zostały osiągnięte następujące wartości: 

POLE STRATEGICZNE 1. PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 „Remont drogi powiatowej nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 

441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,07)”. Realizacja zadania wiązała się z poniesieniem 

następujących kosztów: Dokumentacja projektowa: 29 700 zł – dotacja celowa gminy 

Wołczyn, Roboty budowlane: 818 631,22 zł, w tym: dotacja celowa gminy Wołczyn:  

431 499,09 zł, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 387 132,13 zł. 

Zadanie rozpoczęto w 2019 r. i zakończono w I kwartale 2020 r. 

 „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1328O na odcinku 

o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340) chodnik w miejscowości Chocianowice”. 

Wartość zadania: 29 999,70 zł. Dotacja celowa gminy Lasowice Wielkie: 29 999,70 zł.  

 „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340O na odcinku 

o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) chodnik w miejscowości Laskowice”. 

Wartość zadania: 21.525,00 zł. Dotacja celowa gminy Lasowice Wielkie: 21 525,00 zł.  

 Remonty placówkach edukacyjnych powiatu kluczborskiego - 6 

 Doposażenie placówek ochrony zdrowia - 1 

 Doposażenie placówek edukacyjnych - 6 

Liczba podjętych działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań wspierających 

profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób - 1 

 Szczepienia profilaktyczne przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich 

zamieszkałych na trenie powiatu kluczborskiego – zaszczepiono 265 dzieci. 

 

Liczba podjętych działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego - 1. 

 Realizacja zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (informacja w rozdz. 

Porządek Publiczny i Bezpieczeństwo Obywateli) -  297.166,60 zł (rezerwa celowa).  

POLE STRATEGICZNE 2. KAPITAŁ LUDZKI 
Liczba wdrożonych programów profilaktycznych - 1 (informacja j.w.). 
Liczba stypendystów w ramach powiatowych mechanizmów stypendialnych - 8. 
Liczba podjętych inicjatyw kulturalnych (współorganizacja imprez, organizacja, wsparcie) - 23 

(informacja w rozdz. Promocja Powiatu, Kultura, Kultura Fizyczna i Turystyka) 

POLE STRATEGICZNE 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOOPERACJA 
Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez samorząd powiatowy i inne jst - 4 
Liczba kursów, szkoleń etc. wdrożonych dla rozwoju kadr profesjonalnej administracji publicznej - 
24 szkolenia (starostwo). 
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POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
NA LATA 2011-2020 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 września 

2011 r. Podstawowymi założeniami Strategii jest kompleksowa, spójna, długofalowa wizja działań 

na rzecz dobra mieszkańców w obszarach wsparcia rodziny, zrównoważonego rynku pracy, 

aktywizacji i integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz partnerstwa na rzecz 

aktywności obywatelskiej. Szczegóły dotyczące wykonania ww. Strategii w dziale Pomoc 

Społeczna. 

 
 
POWIATOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH 

Od 1 września 2014 roku powiat kluczborski realizuje Powiatowy Program Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji 

ponadpodstawowej poprzez pomoc uczniom zamieszkałym na terenie powiatu kluczborskiego  

i realizującym naukę w szkołach ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, polegającą 

na ułatwieniu dojazdu do szkoły i powrotu do miejsca zamieszkania. Uczeń wykupując bilet 

miesięczny w PKS w Kluczborku na dane połączenie autobusowe otrzyma kartę uczestnika 

programu – EM-kartę Starosty Kluczborskiego, która pozwoli mu na korzystanie bez ograniczeń ze 

wszystkich połączeń operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Kluczborku na terenie 

powiatu kluczborskiego.  

W roku 2020 ze względu na trwającą pandemię i zdalne nauczanie uczniów aktywowano łącznie 

tyko 256 EM-kart, a koszt poniesiony przez powiat kluczborski z tego tytułu wyniósł 5 120,00 zł. 

  
PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C 

DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO 

Program wieloletni przyjęty uchwałą Nr X/70/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2011 r. 

Celem Programu jest zaszczepienie dzieci sześcioletnich przeciwko meningokokom grupy C  

i przez szczepienie przeciwdziałanie zachorowaniom i hamowanie problemu epidemiologicznego, 

czego efektem ma być uodpornienie populacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu kluczborskiego 

przed zakażeniem meningokokami grupy C.  

W powiecie kluczborskim okresie październik – grudzień 2020 roku przeprowadzono akcję 

szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C u dzieci sześcioletnich (rocznik 

2014) zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego, w której zaszczepiono ogółem 265 dzieci.  

Koszty akcji szczepień wyniosły 32.549,92 zł. Współfinansowanie programu ze strony powiatu 

kluczborskiego – 4.990,72 zł, co stanowi każdorazowo w ramach programu dopłatę 20% do 

kosztów zakupu szczepionek  

Realizatorami Programu są: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, powiat kluczborski, 

gminy powiatu, placówki podstawowej opieki medycznej, placówki oświatowo – wychowawcze 

(szkoły, przedszkola), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2017-

2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024  

Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 

29 września 2017 r. Szczegóły dotyczące wykonania w 2020 r. w działach: Ochrona Środowiska 

i Przyrody; Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo Śródlądowe. 

 
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK  

Program został przyjęty Uchwałą Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 

2019 r. Współpraca wiązała się między innymi z przystąpieniem organizacji pozarządowych 

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, do ogłaszanego przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartego konkursu ofert na 

dotacje wspierające realizacje zadań publicznych.  

W 2020 roku na realizację zadań publicznych w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono w budżecie powiatu 

kluczborskiego kwotę 50 000,00 zł. Pełna informacja w dziale Promocja Powiatu, Kultura, Kultura 

Fizyczna i Turystyka. 

 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

KLUCZBORK-NAMYSŁÓW-OLESNO” 

Plan Mobilności obejmuje cały obszar powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Ma 

on na celu zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych na tym obszarze, a następnie 

przedstawienie propozycji działań, które mają na celu doprowadzić do zmiany zachowań 

komunikacyjnych mieszkańców. Plan został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

Subregionu Północnej Opolszczyzny w 2016 r. Szczegóły dotyczące realizacji w 2020 roku założeń 

Planu w dziale Transport i Drogi Publiczne.  

 

 

V. Budżet obywatelski  

 

Powiat Kluczborski nie korzystał w 2020 roku z tej formy udziału społeczności lokalnej. 

 

 

 

VI. Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu, inspekcje,  

straże i spółki 

 

Powiat kluczborski wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych. W ramach Starostwa Powiatowego w 2020 roku funkcjonowały 

następujące wydziały i referaty: 

 Wydział Organizacyjny; 

 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia; 

 Wydział Edukacji i Sportu; 

 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; 

 Wydział Komunikacji i Transportu; 
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 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; 

 Wydział Budownictwa; 

 Wydział Finansowy; 

 Wydział Obsługi Finansowo - Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu; 

 Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu; 

 Samodzielne stanowisko ds. kadr; 

 Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 

 Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków; 

 Radca Prawny – samodzielne stanowisko pracy;  

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu: 

 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku; 

 Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach; 

 Dom Dziecka w Bogacicy; 

 Dom Dziecka w Bąkowie; 

 Dom Dziecka w Lasowicach Małych; 

 Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku; 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku; 

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku; 

  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku; 

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku;  

 Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku; 

 Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku; 

 Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku; 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku; 

 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. 
 

Wykaz powiatowych inspekcji i straży: 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku (do 15.03.2020 roku, później 
pod zwierzchnictwem administracji rządowej – Wojewody Opolskiego); 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 
 

Spółki powiatu kluczborskiego 

 Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku; 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z o.o. 
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Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów 

i strategii dotyczących tych zadań 

 

1) FINANSE POWIATU  

 

DOCHODY POWIATU 

Plan dochodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2020 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 90.891.048,21 zł. W okresie sprawozdaw-

czym uzyskano dochody w wysokości 87.086.366,89 zł, co stanowi 95,81% założonego planu. 

  

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu kluczborskiego, ze względu na ich 

rodzaj, przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj dochodu 
Plan na dzień 
31.12.2020 r. 

Kwota 
wykonania planu 

na dzień 
31.12.2020 r. 

Wykonanie 
w % 

% w 
stosunku do 

całości 
wykonanych 
dochodów 

1 2 3 4 5 

I.DOCHODY WŁASNE 
POWIATU 

32 499 062,02 29 494 757,95 90,75% 33,87% 

z tego:         

Udział w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

12 918 694,00    12 550 518,00    97,15% 14,41% 

Udział w podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

650 000,00    503 310,69    77,43% 0,58% 

Pozostałe dochody własne 18 930 368,02    16 440 929,26    86,84% 18,88% 

II. Subwencja 39 563 116,00    39 563 116,00    100,00% 45,43% 

z tego:         

- część oświatowa 30 835 695,00    30 835 695,00    100,00% 35,41% 

- cześć wyrównawcza 6 482 833,00    6 482 833,00    100,00% 7,44% 

- cześć równoważąca 2 244 588,00    2 244 588,00    100,00% 2,58% 

III. Dotacje celowe 18 828 870,19    18 028 492,94    95,74% 20,70% 

z tego:         

- dotacje na realizację zadań  
z zakresu administracji 
rządowej 

9 991 519,97    9 692 271,06    97,00% 11,13% 

- dotacje na realizację zadań 
własnych powiatu oraz 
otrzymane na podstawie 
porozumień 

8 837 350,22     8 336 221,88     94,32% 9,57% 

Razem: 
90 891 048,21    87 086 366,89    95,81% 100,00% 
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Dochody powiatu kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco: 

 dochody własne, w tym udział w podatkach pośrednich, 

 subwencja ogólna, 

 dotacje celowe w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów 

i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami 

administracji rządowej. 

 

DOCHODY WŁASNE 

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., powiat kluczborski osiągnął 

dochody własne w wysokości 29.494.757,95 zł, co stanowi 90,75% planu dochodów własnych 

wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku. 

 

SUBWENCJA OGÓLNA 

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2020, powiat kluczborski otrzymał 

subwencję ogólną w wysokości 39.563.116,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Subwencja ogólna 

składała się następujących części: 

 subwencja wyrównawcza - 6.482.833,00 zł, 

 subwencja równoważąca - 2.244.588,00 zł, 

 subwencja oświatowa - 30.835.695,00 zł. 

 

DOTACJE CELOWE 

W 2020 roku powiat kluczborski otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 9.692.271,06 zł, co 

stanowi 97,00 % planu oraz dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych 

samorządów, realizowane na podstawie porozumień w wysokości 8.336.221,88 zł, co stanowi 

94,32 % planu. 

 

Z tytułu dotacji pozyskano między innymi środki: 

 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, realizowane przez powiat w łącznej kwocie 8.617.250,82 zł, 

 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 

związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, 

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w łącznej kwocie 819.021,38 zł, 

 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat w łącznej kwocie 255.998,86 zł,  

w tym środki na doposażenie Państwowej Straży Pożarnej (33.998,86 zł) oraz dotacja na 

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS -CoV-2 na realizację zadania pn. „Zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie 

instalacji tlenowej” w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. (222.000,00 zł), 

 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na projekty realizowane przez Kluczborski Inkubator 

Przedsiębiorczości tj. „Wsparcie na Starcie” oraz „Wsparcie innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw” w kwocie 1.383.822,88 zł, 

 z gminy Wołczyn na dofinansowanie remontu drogi przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie  

w kwocie 291.199,09 zł, 

 z gminy Lasowice Wielkie na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) - 

chodnik w miejscowości Chocianowice oraz na opracowanie projektu budowlanego na 
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przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 

3+853) - chodnik w miejscowości Laskowice w kwocie 51.524,70,00 zł, 

 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu pn. 

„Termomodernizacja budynków oświatowych gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia 

Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)”  

w kwocie 390.250,43 zł, 

 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. 

„Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”  

w oparciu o zapis art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.568) w kwocie 80.000,00 zł, 

 w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych  

w kwocie 98.000,00 zł, 

 w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na remont elewacji frontowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Kluczborku w kwocie 40.000,00 zł, 

 w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów organizowane przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 211.200,00 zł,  

  w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane 

przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 174.338,00 zł, 

 w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane  

z doradztwem metodycznym, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w kwocie 357.325,67 zł, 

 na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Licealno - 

Technicznych w ramach programu Erasmus w kwocie 457.501,33 zł oraz w ramach środków 

uzyskanych z RPO WO na projekt „Uczę się więc jestem” w kwocie 116.554,48 zł, 

 z gmin położonych na terenie powiatu kluczborskiego na zakup szczepionek przeciwko 

meningokokom w kwocie 27.559,20 zł, 

 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych  

z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.663.857,00 zł, 

 w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS”, finansowanego ze środków PO WER, na realizację 

wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 

477.566,23 zł, 

 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu 

„Bliżej Siebie 2” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz w ramach 

działania 8.3 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na zadanie pn. 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego” w kwocie 893.653,53 zł, 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  

w kwocie 275.752,25 zł, 

 w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza powiatu kluczborskiego 

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.269.152,03 zł. 
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WYDATKI POWIATU 

Plan wydatków budżetu powiatu kluczborskiego zakładał na 2020 rok kwotę 90.973.134,17 zł. 

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2020 roku kwotą 

84.017.333,67 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 92,35 % wykonania planu wydatków.  

 

Rodzaj wydatku 
Plan na dzień 
31.12.2020 r. 

Kwota 
wykonania 

planu na dzień 
31.12.2020 r. 

Wykonanie 
planu w % 

% w stosunku 
do całości 

wykonanych 
wydatków 

1 2 3 4 5 

I.WYDATKI BIEŻĄCE 86 963 752,75 80 491 493,30 92,55 95,80 

z tego:     

Wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

56 230 727,28 53 095 726,03 94,42 63,20 

Wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań 

19 919 810,68 18 040 627,19 90,56 21,47 

Dotacje i subwencje 2 212 788,24 2 116 535,27 95,65 2,52 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

3 376 088,57 3 087 690,15 91,45 3,67 

Wydatki na programy 
realizowane ze środków  
z Unii Europejskiej 

3 760 437,98 2 694 075,74 71,64 3,21 

Obsługa długu 1 463 900,00 1 456 838,92 99,51 1,73 

II.WYDATKI MAJĄTKOWE 4 009 381,42 3 525 840,37 87,93 4,20 

Razem: 90 973 134,17 84 017 333,67 92,35 100,00 

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 95,80% 

całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

i składki od nich naliczane w wysokości 53.095.726,03 zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki 

na realizację zadań statutowych w kwocie 18.040.627,19 zł. W okresie sprawozdawczym 

wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie 1.456.838,92 zł, co stanowi 1,73% ogółu 

wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie 3.525.840,37 zł, stanowią 4,20% 

ogółu wydatków. 

 

W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco: 

DZIAŁ 
PLAN NA DZIEŃ 

31.12.2020 
WYKONANIE NA 
DZIEŃ 31.12.2020 

% - OWY UDZIAŁ 
W CAŁOŚCI 

PONIESIONYCH 
WYDATKÓW 

1 2 3 4 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 4 824,52 4 274,52 0,01% 

020 – Leśnictwo 111 117,19 102 316,72 0,12% 
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150 – Przetwórstwo  
          Przemysłowe 

2 007 161,33 1 878 753,20 2,24% 

600 – Transport i łączność 2 957 403,33 2 900 554,85 3,45% 

700 – Gospodarka 
          mieszkaniowa 

7 243 456,73 6 403 629,90 7,62% 

710 – Działalność usługowa 958 758,00 871 867,89 1,04% 

750 – Administracja  
          publiczna 

8 980 377,32 7 817 565,85 9,30% 

752 – Obrona narodowa 79 800,00 76 199,00 0,09% 

754 – Bezpieczeństwo  
          publiczne i ochrona  
          przeciwpożarowa 

5 543 004,00 5 524 158,94 6,58% 

755 – Wymiar  
          sprawiedliwości 

198 000,00 198 000,00 0,24% 

757 – Obsługa długu 
          publicznego 

1 463 900,00 1 456 838,92 1,73% 

801 – Oświata i wychowanie 31 761 263,25 30 085 461,19 35,81% 

851 – Ochrona zdrowia 1 719 662,00 1 407 565,83 1,68% 

852 – Pomoc społeczna 10 074 659,08 9 175 319,81 10,92% 

853 – Pozostałe zadania  
          w zakresie polityki  
          społecznej 

3 204 425,95 2 684 759,99 3,20% 

854 – Edukacyjna opieka  
          wychowawcza 

8 706 551,80 7 899 067,74 9,40% 

855 – Rodzina 5 683 589,67 5 314 810,00 6,33% 

900 – Gospodarka komunalna 
         i ochrona środowiska 

107 920,00 106 332,72 0,13% 

921 – Kultura i ochrona 
          dziedzictwa  
          narodowego 

66 129,00 47 069,00 0,06% 

926 – Kultura fizyczna i sport 101 131,00 62 787,60 0,07% 

Ogółem: 90 973 134,17 84 017 333,67 100,00% 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku 

Lp. Dział Rozdział 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 
wykonującej 

zadanie 

Nazwa zadania 
Nakłady 

planowane 
w 2020 r. w zł 

Nakłady 
zrealizowane na 
dzień 31.12.2020 

w zł 

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

1 600 60014 
Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Kluczborku 

Opracowanie projektu budowlanego na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1328O 
na odcinku o długości 0,333 km (od km 
4+007 do km 4+340 str. lewa) - chodnik  
w miejscowości Chocianowice 

30 000,00 29 999,70 

2 600 60014 
Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Kluczborku 

Opracowanie projektu budowlanego na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1340O 
na odcinku o długości 0,220 km (od km 
3+633 do km 3+853) - chodnik w 
miejscowości Laskowice 

21 525,00 21 525,00 

3 700 70005 powiat kluczborski 
Wniesienie wkładu do Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kluczborku 

1 590 000,00 1 590 000,00 

4 700 70005 powiat kluczborski 

Termomodernizacja budynków oświato-
wych gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr2) i Powiatu 
Kluczborskiego (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 
r. Zespół Szkół Nr 2 CKU). 

814 604,60 661 053,64 
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5 700 70005 powiat kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara 
Chirurgia) - budynek 

440 696,00 440 695,56 

6 700 70005 powiat kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara 
Chirurgia) - grunt 

4 992,00 4 991,64 

7 700 70005 powiat kluczborski Kaucja gwarancyjna - POR - budynek 238 928,00 238 927,92 

8 700 70005 powiat kluczborski Kaucja gwarancyjna - POR - grunt 39 248,00 39 247,08 

9 700 70005 powiat kluczborski 
Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - 
budynek 

119 955,00 119 954,28 

10 700 70005 powiat kluczborski Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt 23 100,00 23 100,00 

11 710 71012 powiat kluczborski 
Zakup specjalistycznego oprogramowania 
Geo-Info Delta 

22 140,00 22 140,00 

12 710 71012 powiat kluczborski 
e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 
i kartograficznych województwa 
opolskiego 

100 687,26 19 163,43 

13 750 75020 powiat kluczborski Wykup samochodu Skoda Octavia 43 005,56 43 005,56 

14 752 75295 

Komenda 
Państwowej Straży 
Pożarnej  
w Kluczborku 

Zakup sprzętu informatyki i łączności dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

20 000,00 19 999,00 

15 754 75411 

Komenda 
Państwowej Straży 
Pożarnej  
w Kluczborku 

Zakup manekina do ćwiczeń ratowniczych 14 000,00 13 999,86 

16 851 85111 powiat kluczborski 

Dotacja dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup 
zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji 
tlenowej 

470 000,00 222 000,00 

17 854 85403 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 

Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback 16 500,00 16 037,70 

OGÓŁEM: 4 009 381,42 3 525 840,37 

 

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU 

PRZYCHODY 

W 2020 roku powiat kluczborski uzyskał przychody w wysokości 602.408,82 zł, na które składają 

się wolne środki, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych.  

 

ROZCHODY 

W ramach rozchodów budżetowych uregulowano zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego  

w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego oraz wobec Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 520.322,86 zł.  

 

Informacja o stanie zadłużenia powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2020 r. 

Nazwa wierzyciela Rodzaj zobowiązania Kwota zadłużenia 

Bank Spółdzielczy Łubniany Kredyt długoterminowy 2.209.021,08 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Pożyczka długoterminowa 295.351,00 

Ministerstwo Finansów 
Pożyczka długoterminowa  
z budżetu państwa 

62.472.999,58 

PSA Finanse Polska Sp. z o.o. Umowy leasingowe 28.601,43 
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IDEA GETIN Leasing S.A. Umowa leasingowa 6.585.324,99 

BOŚ Invest Management Umowa leasingowa 8.016.159,99 

RAZEM 79.607.458,07 

 

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosi 79.607.458,07 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętych kredytów 

oraz umów leasingu operacyjnego. 

 

 

2) PROGRAM NAPRAWCZY, POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA 

Powiat kluczborski w 2019 roku został wezwany do uchwalenia programu postępowania 

naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu związku z niezachowaniem relacji 

wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednym z założeń programu naprawczego 

było pozyskanie finansowania, które pozwoliłoby pokryć zobowiązania powiatu wobec 

Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz deficyt, który powstał w związku  

z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie 11,5 miliona złotych.  

W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku powiat 

kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na 

kwotę 62.473.000,00 zł. W dniu 10.12.2019 r. Zarząd Powiatu w Kluczborku podpisał umowę  

z Ministrem Finansów na udzielenie tej pożyczki. Środki zostały uruchomione w dniu 13.12.2019 r. 

Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło w kolejnych latach zmniejszyć wydatki na obsługę 

długu. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu w 2019 i 2020 roku. W 2019 

roku na obsługę długu wydano 3.778.422,93 zł, na rok 2020 początkowo zaplanowano 

1.958.900,00 zł, jednakże w dniu 26.06.2020 roku podpisany został aneksu nr 2 do umowy 

pożyczki z budżetu państwa, w którym za zgodą Kierownictwa Ministerstwa Finansów obniżono od 

pierwszego lipca 2020 roku oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa do wysokości ½ stopy 

redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Dzięki temu na obsługę długu w 2020 

roku wydatkowano kwotę 1.456.838,92 zł, więc oszczędności z tego tytułu wyniosły 502.061,08 zł, 

a w porównaniu do roku 2019 koszty zmniejszyły się o 2.321.584,01 zł.  W skali całego okresu 

spłaty zadłużenia obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa pozwoli zaoszczędzić 

12 028 409,57 zł.  Spłata rat pożyczki z budżetu państwa rozpoczęła się w 2021 roku. 

 

Wdrażane w drugim roku działania Programu Postepowania Naprawczego działania spowodowały, 

iż na koniec 2020 roku udało się zrealizować zaplanowane dochody w 95,81% oraz wykonać 

wydatki na poziomie 92,35%.  

 

Wprowadzone oszczędności przyniosły bardzo wymierne efekty. Udało się uregulować wszelkie 

zobowiązania publiczno-prawne (m.in. składki ZUS) oraz z tytułu dostaw towarów i usług, 

wynikające z faktur, które wpłynęły do powiatu do dnia 31.12.2020 roku. Nie było konieczności 

prolongowania i przesuwania terminów płatności na rok 2021. Powiat odzyskał pełną płynność 

finansową i nie było konieczności zaciągania zobowiązań krótkoterminowych.  

 

Dzięki: 

• zobligowaniu wszystkich jednostek do podjęcia działań oszczędnościowych, 

• bieżącemu monitoringowi wydatków, 
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• wprowadzeniu zasady konieczności uzyskania zgody Zarządu Powiatu na realizację wydatków 

ponad bieżącą działalność (np. remonty, zakup pomocy dydaktycznych itp.) 
 

udało się nie tylko zrealizować wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, ale także obniżyć 

wydatki bieżące o prawie 6,5 miliona złotych w stosunku do planu. 

 

Wszystkie te kroki przyczyniły się do wypracowania na koniec 2020 roku nadwyżki budżetowej  

w wysokości 3.069.033,22 zł. 

Podjęte w 2020 roku działania zostały również pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu, która wydała pozytywną z uwagami opinię o wykonaniu budżetu za 

2020 rok. 

 

 

3) EDUKACJA PUBLICZNA 

W okresie sprawozdawczym powiat kluczborski był organem prowadzącym dla 17 szkół  

i placówek funkcjonujących w 5 zespołach (ośrodkach), wśród których: 9 to szkoły dla dzieci 

i młodzieży, 3 to szkoły dla dorosłych, 1 przedszkole specjalne, 1 poradnia, 1 ośrodek doskonalenia 

nauczycieli, 1 centrum kształcenia zawodowego oraz 1 młodzieżowy dom kultury.  

Rok 2020 przyniósł nieoczekiwane zmiany w edukacji. Zamknięcie szkół i placówek oświatowych, 

spowodowało reorganizację pracy także w jednostkach powiatu kluczborskiego. Zmiana trybu 

nauki stacjonarnej na nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, początkowo budziła duże obawy zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Dzięki 

staraniom dyrektorów jak i organu prowadzącego szkoły, zadbano o doposażenie nauczycieli oraz 

niektórych uczniów w narzędzia niezbędne do nauki zdalnej.   

Szkoły i placówki oświatowe wraz z liczbą uczniów i oddziałów  

oraz etatami kadry pedagogicznej 

Zespół szkół, placówka oświatowa 
Liczba 

uczniów/słuchaczy 
Liczba 

oddziałów 

Etaty kadry 
pedagogicznej 

wg umowy 

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku  
(ZS Nr 1) 

399 14 36,56 

Zespół Szkół Nr 2 - Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku  

(ZS Nr 2 - CKU) 
699 26 44,76 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Adama Mickiewicza w Kluczborku 

(ZSO) 
547 19 48,32 

Zespół Szkół Licealno - Technicznych  
w Kluczborku (ZSL-T) 

588 21 47,08 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy im. Marii Konopnickiej  

w Kluczborku (SOSW) 
123 22 64,78 

Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Kluczborku (CKZ) 

- - 27,24 

Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Stanisława Wyspiańskiego 

 w Kluczborku (MDK) 
- - 6,67 
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Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Kluczborku (PP-P) 

- - 13 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Kluczborku (PODN) 

- - 5,4 

Razem  2356 102 293,81 

 Źródło: opracowanie własne według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 

W szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego w 2020 roku pracowało łącznie 332 

nauczycieli na 293,81 etatach.  

W związku z trudną sytuacją finansową Powiatu Kluczborskiego, uchwałą Nr V/34/2019 Rady 

Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania 

naprawczego Powiatu Kluczborskiego, przyjęto program postępowania naprawczego przewidujący 

likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku (MDK) z dniem 1 września 2020 roku. 

Zgodnie z założeniami ww. programu w dniu 6 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku 

podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji ww. placówki, której to likwidację negatywnie 

zaopiniował Opolski Kurator Oświaty. W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Kluczborski złożył 

zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Minister Edukacji wydał postanowienie uchylające 

zaskarżone postanowienie i pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu 

Kultury w Kluczborku.  

W związku z powyższym, aby nie dezorganizować pracy MDK w Kluczborku, organ prowadzący 

podjął decyzję o zmianie terminu likwidacji placówki na dzień 30 czerwca 2021 roku, tj. po 

zakończeniu zajęć placówce w bieżącym roku szkolnym. Zmiana terminu likwidacji jednostki 

spowodowała konieczność wszczęcia i przeprowadzenia nowej procedury likwidacyjnej.  W dniu 

22 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Kluczborku podjęła Uchwałę Nr XXV/189/2020 w sprawie 

likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą 

przy ul. Damrota w Kluczborku z dniem 30 czerwca 2021 roku. 

Przewidywana likwidacja ww. jednostki jest zabiegiem formalnym, gdyż Powiat Kluczborski podjął 

działania nawiązania współpracy z gminą Kluczbork, mające na celu włączenie oferty zajęć MDK 

w Kluczborku do oferty gminnej instytucji kultury. Takie połączenie zapewni ciągłość działań 

prowadzonych przez MDK. W dniu 31 sierpnia 2020 r. Starosta Kluczborski podpisał z Burmistrzem 

Miasta Kluczborka list intencyjny o współpracy w tym zakresie. 

Połączenie potencjałów Młodzieżowego Domu Kultury oraz Kluczborskiego Domu Kultury 

i utworzenie jednej, dużej, gminnej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury w Kluczborku, 

pozwoli na skoordynowanie oferty kulturalnej i jeszcze lepszy rozwój dzieci i młodzieży w obszarze 

kultury. 

 

Szkoły i placówki niepubliczne 

Szkoły niepubliczne wpisane do prowadzonej przez Starostę Kluczborskiego ewidencji 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych są finansowane w formie dotacji przekazywanej  

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2020 powiat kluczborski dotował trzy 

szkoły niepubliczne: 
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1) Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku ul. Ligonia 3, dla którego organem prowadzącym 
jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego  
w Kluczborku. 

2) Policealną Szkołę Medyczną Awangarda w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, dla której organem 
prowadzącym jest Centrum Edukacji Epsilon Bogumiła Skałecka. 

3) Policealną Szkołę Medyczną Epsilon w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, dla której organem 
prowadzącym jest Centrum Edukacji Epsilon Bogumiła Skałecka. 

Zestawienie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej oraz poniesionych przez 

powiat kluczborski kosztów związanych z dotowaniem szkół niepublicznych w 2020 r. 

Oświatowa część subwencji 
ogólnej naliczona na uczniów 

szkół niepublicznych (zł)- 
metryczka oświatowa 

Całkowity wydatek poniesiony 
przez powiat (dotowanie 

szkół) (zł) 

Różnica pomiędzy naliczoną 
subwencja  

a wydatkiem (zł) 

1 345 691,49    1 518 119,29 zł 172 427,80 

 

W prowadzonej przez Starostę Kluczborskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych w 2020 r. 

wpisanych było także 5 placówek oświatowych: 

1) Centrum Doradztwa I Kształcenia Kadr P.W. „Zbryk”. 

2) Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne Maciej Nocuń.  

3) Akademia Fryzjerska Kariny Smyrek.  

4) MDgroup Marta Hain.  

5) Centrum Szkoleniowe EDUCO Waldemar Kosztowniak. 
 
 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku realizuje zadania w zakresie: dokształcania 

zawodowego młodocianych pracowników, zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu 

i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych; przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego 

robotnika lub czeladnika oraz doskonalenia zawodowego osób dorosłych w zakresie wynikającym 

z potrzeb lokalnego rynku pracy.  

W 2020 roku w Centrum zorganizowano 9 turnusów dokształcania teoretycznego, w ramach, 

których przeprowadzono 44 kursy w 13 zawodach z branży budowlanej, mechanicznej, 

gastronomicznej oraz usługowej. W ramach dokształcania teoretycznego Centrum współpracuje 

ze szkołami branżowymi z terenu woj. opolskiego jak i z innych województw. Centrum 

przeprowadziło również jedno szkolenie BHP dla osób dorosłych, w którym wzięły udział 23 osoby. 

W CKZ funkcjonuje internat przy ul. Konopnickiej i ul. Kilińskiego. Przyjmuje on uczniów będących 

młodocianymi pracownikami na czas trwania kursu dokształcającego oraz wychowanków stałych, 

którzy uczęszczają do szkół powiatu kluczborskiego i pozostają zakwaterowani w internacie na 

czas trwania roku szkolnego. Liczba miejsc w internacie wynosi 280. 
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Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

Celem działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (PODN) jest 

wspomaganie podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez zorganizowane 

formy doskonalenia i dokształcania oraz doradztwo metodyczne. Obecnie działalność Ośrodka 

w zakresie doradztwa metodycznego obejmuje swym zasięgiem województwo opolskie. Ośrodek 

prowadzi także wspomaganie oferując nauczycielom formy doskonalenia dostosowane do potrzeb 

nauczycieli każdego szczebla edukacji a także wspiera uzdolnienia uczniów poprzez organizację 

konkursów dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. 

Poprzez powierzenie przez Opolskiego Kuratora Oświaty zadań doradcy metodycznego  

w kluczborskim PODN zatrudnionych było w 2020 r. 12 doradców metodycznych. Prócz tego 

doskonalenie zawodowe nauczycieli było prowadzone przez konsultantów, trenerów i ekspertów 

spoza placówki. Z uwagi na pandemię prowadzone doskonalenie i doradztwo dla 

zainteresowanych nauczycieli odbywało się w utrudnionych warunkach, na zasadach spotkań 

online. W propozycjach edukacyjnych PODN w 2020 roku wzięło udział prawie 4000 osób, 

a w doskonaleniu na zasadach porozumienia udział potwierdziło 2483 nauczycieli.  

W ramach wspomagania zrealizowano 38 form, w których uczestniczyło 602 nauczycieli, w ramach 

pracy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli odbyło się 12 spotkań dla 83 nauczycieli, 

a w innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (kursy, seminaria, konferencje, fora) 

wzięły udział 1798 osoby. Doradcy metodyczni w 2020 roku zorganizowali 6 konkursów 

tematycznych dla uczniów o zasięgu rejonowym. W eliminacjach do konkursów zorganizowanych 

przez ośrodek wzięło udział 155 uczniów. PODN wydał w 2020 r. cyklicznie ukazującą się 

publikację METODYK XIV zawierający artykuły doradców metodycznych, której celem jest 

wspieranie pracy nauczycieli przedszkoli oraz szkół. 

2020 r. 
liczba 

szkoleń 

liczba nauczycieli 

biorąca udział  

w szkoleniu 

organizacja seminariów, konferencji, 

warsztatów, konsultacji, lekcji 

otwartych – doradztwo metodyczne 

211 2218 

szkolenia 32 319 

wspomaganie - szkoleniowe rady 

pedagogiczne 
49 836 

kurs kwalifikacyjny 1 11 

szkolenia - kadra kierownicza 10 143 

sieci współpracy i samokształcenia 12 111 

FORUM 1 44 

RAZEM 316 3682 

 
W 2020 r. w ramach partnerstwa z Miastem Opole w realizacji projektu Opolska Szkoła Ćwiczeń 
zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 5 szkoleń dla 40 uczestników – nauczycieli  
i studentów kierunków pedagogicznych. 
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Opolski Kurator Oświaty przyznał akredytację Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli 
w Kluczborku na okres 1 września 2020 do 31 sierpnia 2025 roku.  

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku  

Podstawowym zadaniem poradni (PP-P) jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w zakresie działań związanych 
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

W 2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku wydawała opinie w sprawie: 

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

• odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego, 

• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 

• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, 

• specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

• przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy, 

• pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami 
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, 

• zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy lub nauki zawodu, 

• objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub 
placówce, 

• spełniania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem  
i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą, 

• oraz inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka. 

W roku sprawozdawczym poradnia realizowała zadanie pn. „Realizacja programów psycho-
korekcyjnych z dziećmi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku”, na którego 
realizację otrzymała dotację z gminy Kluczbork w wysokości 8 000 zł. Programem objęte były dzieci 
pochodzące z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz z niskimi kompetencjami 
społeczno-emocjonalnymi. 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku 

W roku sprawozdawczym w MDK prowadzone były zajęcia: wokalne, plastyczne, muzyczne  
i taneczne, łącznie w 24 grupach.   

Uczestnicy zajęć odnieśli znaczące sukcesy w konkursach, przeglądach i festiwalach, m.in.: 

X Ogólnopolskim Biennale Grafiki dzieci i młodzieży (I nagroda dla uczestnika zajęć MDK), XII 

Młodzieżowym Przeglądzie Keyboardowym (II, III miejsce i Grand Prix), Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Czas szarości” (honorowe wyróżnienie otrzymało trzech reprezentantów MDK), XVIII 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Grafika 2020” (Nagroda i wyróżnienie), XXVIII 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota” (dwóch uczestników zajęć MDK 

otrzymało nagrody a jeden wyróżnienie), XXII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka 

świąteczna- Boże Narodzenie, Nowy Rok” (III miejsce),  XII Wojewódzkim Przeglądzie Młodych 

Instrumentalistów (dwa I miejsca), XXII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom 

zgotowali ten los” (dwie nagrody dla MDK i jedno wyróżnienie), Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Spójrz okiem artysty” Vincent van Gogh (jedno wyróżnienie), Międzynarodowym 

Festiwalu Gdynia Open 2020 (10 uczniów weszło do finału), Międzynarodowym Festiwalu World 
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Vision 2020 (Polskę reprezentowały dwie uczestniczki MDK zajmując I i III miejsce), 

Międzynarodowym Festiwalu Golden Voice Yerevan (Grand Prix dla uczestniczki zajęć MDK), 

Międzynarodowym Festiwalu rillant Voices w Monaco - Monte Carlo (Grand Prix i Super Grand 

Prix), Międzynarodowym Festiwalu w Mołdawii „Constelacja Talentelor 2020” (Grand Prix), XXIXMI 

Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa Nutka” (dwóch wychowanków zdobyło Złota 

Nutkę), International Online Festival – Contest „All Colours of Art.” Italy (I miejsce dla uczestnika 

zajęć MDK). 

Nagrody i stypendia dla uczniów 

W 2020 r. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego złożyli 33 wnioski 

o przyznanie Nagrody (w tym 3 wnioski za osiągniecia drużynowe, łącznie dla 22 osób) i 21 

wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Kluczborskiego dla młodzieży szkolnej – 

olimpijczyków, sportowców i najlepszych uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu 

kluczborskiego za rok szkolny 2019/2020.  

Starosta Kluczborski przyznał 8 stypendiów oraz 52 nagrody w 6 kategoriach: 

1) za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce – 11 nagród, 

2) za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe – 7 nagród, 

3) za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe – 3 nagrody (22 uczniów), 

4) za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne – 2 nagrody,  

5) za promocję powiatu – 7 nagród, 

6) szczególne osiągnięcia ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Kluczborku – 3 nagrody. 

 
 

Zdawalność egzaminów zewnętrznych 

Ogłoszona w roku sprawozdawczym pandemia spowodowała przesunięcia w terminach organizacji 

egzaminów zewnętrznych, zmieniono także formułę przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

➢ egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 
Wyniki egzaminu po klasie ósmej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku 

 Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 

Część 
językowa 

przedmiot język polski matematyka 
język  

angielski 

Zdawalność egzaminu 
(%) 

38  38  36  
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➢  egzamin maturalny  

Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach powiatu kluczborskiego w roku 
2020 na tle innych szkół w powiecie 

Szkoły w powiecie kluczborskim 

Liczba uczniów, 
którzy przystąpili 

do egzaminu 
maturalnego 

Zdawalność egzaminu 
maturalnego 

liczbowo procentowo 

I Liceum Ogólnokształcące w ZSO  
w Kluczborku 

164 150 91,5% 

II Liceum Ogólnokształcące w ZSL-T  
w Kluczborku 

39 27 69,2% 

Technikum Nr 1 w ZSL-T w Kluczborku 87 64 73,6% 

Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 – CKU  
w Kluczborku 

39 20 51,3% 

Technikum Nr 3 w ZS Nr 1 w Kluczborku 39 17 43,6% 

Razem szkoły młodzieżowe powiatu 
kluczborskiego 

368 278 75,5% 

Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie 22 18 81,8% 

Technikum w Bogdańczowicach 8 6 75,0% 

Technikum w Byczynie 3 0 0,0% 

Liceum Ogólnokształcące STO  
w Kluczborku 

29 29 100,0% 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w ZS Nr 2 – CKU* 

10 3 30,0% 

Wszystkie szkoły w powiecie 
kluczborskim 

440 334 75,9% 

*szkoła dla dorosłych prowadzona przez powiat kluczborski 

 

Zdawalność egzaminu w szkołach młodzieżowych w latach 2017-2020 (w ujęciu %) 

rok Polska  woj. opolskie  
powiat 

kluczborski  

szkoły powiatu 
kluczborskiego  
(w tym szkoły dla 

dorosłych) 

2017 84,50% 83,50% 85,60% 86,70% 

2018 86,00% 86,30% 89,80% 90,40% 

2019 87,50% 87,00% 85,70% 84,80% 

2020 81,80% 80,60% 75,90% 74,30% 

 
 
 

➢ Egzamin zawodowy 

Przeprowadzono również egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów 
branżowych szkół I stopnia oraz technikum. Średnią zdawalność wszystkich egzaminów 
przeprowadzonych w poszczególnych placówkach przedstawiają poniższe tabele: 
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Sesja styczeń - luty 2020 r. 

Nazwa szkoły 
Zdawalność egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe (ogółem) 

Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema  
w Kluczborku (ZSL-T) 

77% 

Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie  
w Kluczborku (ZS Nr 1) 

80% 

Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte  
w Kluczborku (ZS Nr 2- CKU) 

43% 

razem zdawalność w powiecie 70% 

 
 
 

Sesja czerwiec - lipiec 2020 r. 

Nazwa szkoły 
Zdawalność egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe (ogółem) 

Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema  
w Kluczborku (ZSL-T) 

64% 

Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie  
w Kluczborku (ZS Nr 1) 

78% 

Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte  
w Kluczborku (ZS Nr 2- CKU) 

82% 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej- Curie w Kluczborku (ZS Nr 1) 

80% 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2  
w Kluczborku (ZS Nr 2 – CKU) 

59% 

razem zdawalność w powiecie 70% 

 

Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych 

Od 1 września 2014 roku powiat kluczborski realizuje „Powiatowy program wyrównywania szans 
edukacyjnych”. Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji 
ponadpodstawowej poprzez pomoc uczniom zamieszkałym na terenie powiatu kluczborskiego  
i realizującym naukę w szkołach ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, polegającą 
na ułatwieniu dojazdu do szkoły i powrotu do miejsca zamieszkania. Uczeń wykupując bilet 
miesięczny w PKS w Kluczborku na dane połączenie autobusowe otrzyma kartę uczestnika 
programu – EM-kartę Starosty Kluczborskiego, która pozwoli mu na korzystanie bez ograniczeń ze 
wszystkich połączeń operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Kluczborku na terenie 
powiatu kluczborskiego. Beneficjentami programu są uczniowie zamieszkali na terenie powiatu 
kluczborskiego, podejmujący lub kontynuujący naukę w szkołach ponadpodstawowych poza 
miejscem zamieszkania. Program jest finansowany ze środków własnych powiatu kluczborskiego. 
Realizacja programu pozwala dojeżdżającym uczniom na korzystanie z bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych, proponowanej przez szkoły ponadpodstawowe. W ramach tych zajęć uczniowie 
będą mogli doskonalić swoje zdolności i umiejętności, będą mogli zdobywać dodatkową wiedzę. 
Realizacja programu jest jednym z wielu elementów wzbogacającym ofertę edukacyjną powiatu 
kluczborskiego. 

W roku 2020 ze względu na trwającą pandemię i zdalne nauczanie uczniów aktywowano łącznie 
tyko 256 EM-kart, a koszt poniesiony przez powiat kluczborski z tego tytułu wyniósł 5 120,00 zł.  
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Remonty, inwestycje i projekty  

Remonty, inwestycje i projekty zrealizowane w szkołach i placówkach  
powiatu kluczborskiego w 2020 roku 

Szkoła/placówka 
Remonty, inwestycje oraz 

doposażenie 
Projekty i Granty 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. 

Adama Mickiewicza  

w Kluczborku 

 malowanie klatki schodowej 
lewego skrzydła 

 remont sal 

 malowanie biblioteki 

 malowanie linii na sali 
gimnastycznej 

 renowacja cokołu elewacji 
budynku szkoły współfinansowana 
ze środków budżetu Województwa 
Opolskiego 

 wymiana chodników 

 adaptacja pomieszczenia na 
Centrum wolontariatu u Adama  

 „Uczę się więc jestem”  

 Projekt „Op@lskie dla liceów 
- zdalne nauczanie zbliża!”  

 Rządowy program „Aktywna 
Tablica 2020”  

 NASK we współpracy 
z Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna OSE  

Zespół Szkół Nr 2 – 

Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  

w Kluczborku 

 

 wymiana instalacji elektrycznej 

 adaptacja sal po PODN 

 renowacja i malowanie klas 

 utworzenie SZPIK-u w ramach 
projektu „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe dla rynku pracy" 

 remont pokrycia dachowego  
z papy termozgrzewalnej budynku 
warsztatów szkolnych 

 rozpoczęcie prac związanych  
z termomodernizacją budynku 
szkoły oraz sali gimnastycznej 
(inwestycja współfinansowana ze 
środków UE) 

 remont pracowni 107 oraz toalety  
w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych 

 remont sekretariatu głównego 

 zakup doposażenie przez firmę 
Siegenia w postaci drukarki 3D 

 doposażenie pracowni 
elektryczno-mechatronicznej 

 doposażenie pracowni elektrycznej 
przez firmę Tauron Dystrybucja  
w sprzęt do nauki budowy 
instalacji elektrycznych 

 Projekt „MINT” Goethe 
Institut Kraków przekazał na 
czas projektu 15 zestawów 
mechatronicznych LEGO 
MINDSTORMS EV3,  

 Projekt „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla 
rynku pracy”  

 Rządowy program „Aktywna 
Tablica 2020”  

 

Zespół Szkół Nr 1  

w Kluczborku 

 

 remont poddasza i rynien na sali 
gimnastycznej 

 wymiana części rynien na budynku 
szkoły 

 naprawa instalacji solarnej na 
warsztatach szkolnych 

 wymiana filtrów w instalacji 
wentylacyjnej na warsztatach 
szkolnych 

 budowa chodnika przed mogiłą 

 Projekt „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla 
rynku pracy”  

 Rządowy program „Aktywna 
Tablica 2020”  

 Bezpieczny powrót do szkoły 
zdobycie głównej nagrody - 
środki do dezynfekcji 

 Projekt Grantowy zdalna 
Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
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Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego  

Zespół Szkół Licealno- 

Technicznych  

w Kluczborku 

 

 remont holu na parterze 

 malowanie korytarzy, szatni oraz 
siłowni 

 odświeżenie pomieszczeń 

 remont czytelni 

 remont kawiarenki 

 remont gabinetu dyrektora oraz 
sekretariatu głównego 

 remont gabinetu wicedyrektora 

 zakup stojaków na rowery 

 doposażenie pracowni w sprzęt  
i pomoce dydaktyczne w zawodzie 
technik programista ze środków 
0,4% rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2020 r. 

 NASK we współpracy  
z Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna OSE  

 Projekt Grantowy zdalna 
Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego  

 Projekt „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla 
rynku pracy” 

 Projekt „Op@lskie dla liceów 
- zdalne nauczanie zbliża!” 

 Rządowy program „Aktywna 
Tablica 2020” 

 POWER - Entrepreneurial 
Learning in Europe 
- Erasmus +: 
„Doświadczenie zawodowe 
kluczem do sukcesu” 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

im. Marii Konopnickiej  

w Kluczborku 

 

 wykonanie pokrycia dachu na 
budynku gospodarczym  

 wymiana lamp oświetlenia  
awaryjnego i ewakuacyjnego  
w budynku szkoły i internatu 

 renowacja zewnętrznego 
ogrodzenia,  

 wzbogacenie wyposażenia szkoły 
w meble szkolne 

 zakup częściowego wyposażenia 
pomieszczenia do terapii SI  
w budynku szkoły 

 Projekt Grantowy zdalna 
Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego  

 Rządowy program „Aktywna 
Tablica 2020”  

 Projekt „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla 
rynku pracy”  

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

w Kluczborku 

 malowanie ścian w gabinetach 
diagnostycznych oraz w salach do 
terapii  

 wymiana okna, oprawy 
oświetleniowej  

 naprawa instalacji oświetlenia 
awaryjnego 

 zakup baterii metod diagnozy 
przyczyn niepowodzeń szkolnych 
dzieci i młodzieży, zakup zestawu 
narzędzi do diagnozy zaburzeń 
rozwoju mowy oraz 5 laptopów 
LENOVO wraz z 
oprogramowaniem MS Office, 
urządzenie wielofunkcyjne 
HEVLETT PACKARD 

 zaopatrzenie w najnowsze testy do 
diagnozy zdolności poznawczych, 
kompetencji społecznych i 
emocjonalnych czy autyzmu oraz 
zakup lampy Direct UVC do 
dezynfekcji pomieszczeń  

 współpraca z gminą 
Kluczbork w realizacji 
zadania pn. „Realizacja 
programów psychokorekcyj-
nych z dziećmi w Poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej  
w Kluczborku” 
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w ramach współpracy z gminą 
Kluczbork 

Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia 

Nauczycieli  

w Kluczborku 

 Zmiana siedziby – przeniesienie 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Kluczborku, przy ul. 
Mickiewicza 10 

 (remont i adaptacja pomieszczeń) 

 Projekt „Opolska Szkoła 
Ćwiczeń” 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

 w Kluczborku  

 

 wymiana podłogi w stołówce  

 malowanie ścian w stołówce, 
zakup okapu wentylacyjnego 

 wymiana drzwi wejściowych na 
aluminiowe 

 malowanie holu 

 wymiana drzwi w pokojach 
internatu 

 zakup rolet do okien w internacie 

 wymiana szaf w pokojach internatu 

 zakup komputerów dla 
pracowników administracji 

 zakup projektora multimedialnego 

 zakup nowej zamrażarki 
 

 

 
W ramach ww. projektów szkoły powiatu kluczborskiego otrzymały wysokiej jakości sprzęt 
elektroniczny m.in. komputery stacjonarne, laptopy, monitory interaktywne itp. 

I tak np. w ramach projektów: 

➢ „Opolskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku 
pracy” szkoły powiatu kluczborskiego otrzymały wsparcie w postaci 278 laptopów, 50 
komputerów stacjonarnych, platformy do nauki zdalnej, 4 monitorów interaktywnych,  
3 wizualizerów, 4 kamer oraz 28 zestawów słuchawkowych, na łączną kwotę 990 775 zł. 

➢ „Aktywna Tablica” szkoły otrzymały sprzęt wartości 122 500 zł (wartość dofinansowania – 
98 000 zł) w postaci: monitorów interaktywnych, komputerów stacjonarnych. 

Ponadto w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” powiat otrzymał wsparcie w wysokości 80 000 zł na 
zakup sprzętu do nauki zdalnej. Zakupiono 25 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 5 szkół  
(w tym SOSW). 

 

Zestawienie dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych  

Nazwa 
zespołu/placówki 

Dochody (zł) Wydatki (zł) 
Różnica 

pomiędzy 
dochodami  
i wydatkami 

(zł) 
subwencja 

Dochody 
własne 
wraz ze 

środkami z 
projektów 

Dochody 
ogółem 

Wynagrodzenia 
Wydatek 
ogólny 

ZSO 4 188 206,61 249 893,95 4 438 100,56 4 764 312,45 5 650 284,93 -1 212 184,37 

ZSL-T 4 874 913,77 518 057,53 5 392 971,30 4 577 624,10 5 170 520,04 222 451,26 

ZS Nr 1 3 771 355,88 1 298 905,62 5 070 261,50 4 441 816,41 5 772 454,47 -702 192,97 

ZS Nr 2 CKU 5 843 319,04 25 286,01 5 868 605,05 4 343 125,33 5 171 815,63 696 789,42 
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SOSW 5 416 594,08 68 123,80 5 484 717,88 7 035 173,98 7 480 728,84 -1 996 010,96 

CKZ 3 601 846,37 1 288 484,38 4 890 330,75 3 298 501,41 4 400 333,32 489 997,43 

PP-P 

1 515 582,56 

79 991,12 

2 024 638,49 

1 074 289,61 1 410 324,34 

-771 017,29 PODN 422 467,59 657 072,07 711 387,31 

MDK 6 597,22 583 995,68 673 944,13 

metryczka 
oświatowa 2020 
(szkoły 
publiczne) 

29 211 818,31 3 957 807,22 33 169 625,53 30 775 911,04 36 441 793,01 -3 272 167,48 

dodatkowa 
kwota subwencji 
(n-le stażyści, 
prognoza - 
szkoły branżowe 
II stopnia) 

11 184,43 

x 

123 185,43 

x 

x x 

rezerwa 
oświatowa 

112 001,00 

świadczenie 
500+ dla 
nauczycieli 

155 000,00 155 000,00 137793,21 17 206,79 

RAZEM 29 490 003,74 3 957 807,22 33 447 810,96 30 775 911,04 36 579 586,22 -3 254 960,69 

 

W 2020 roku subwencja oświatowa dla powiatu kluczborskiego, zgodnie z otrzymaną metryczką 
wyniosła 30 568 694 zł (w tym 1 345 691,49 zł na szkoły niepubliczne).  

Ponadto ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat otrzymał 112 001 zł  
z tytułu: dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli 
(93 125 zł) oraz dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
pomieszczeń, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach, w których szkoły dotychczas 
nie prowadziły takiego kształcenia - technik programista w ZSL- T (18 876 zł). 

Natomiast w ramach Rządowego Programu 500 zł na naukę zdalną dla nauczycieli powiat 
kluczborski otrzymał 155 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów 
komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu, przydatnych w prowadzeniu 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

4) PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia określone są m.in. w Strategii Powiatu 

Kluczborskiego na lata 2014-2022 - kierunek działania 1.6.3. wsparcie dla podejmowanych 

i realizowanych działań oraz programów profilaktycznych dostosowanych do występujących na 

terenie powiatu kluczborskiego zagrożeń. Drugim dokumentem w oparciu, o który prowadzone były 

działania w tym obszarze jest „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom 

grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego” - program 

wieloletni przyjęty uchwałą Nr X/70/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2011 r.  

Celem Programu jest zaszczepienie dzieci sześcioletnich przeciwko meningokokom grupy C 

i przez szczepienie przeciwdziałanie zachorowaniom i hamowanie problemu epidemiologicznego, 

czego efektem ma być uodpornienie populacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu kluczborskiego 

przed zakażeniem meningokokami grupy C.  
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W powiecie kluczborskim okresie październik – grudzień 2020 roku przeprowadzono akcję 

szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C u dzieci sześcioletnich (rocznik 

2014) zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego, w której zaszczepiono ogółem 265 dzieci.  

Koszty akcji szczepień wyniosły 32.549,92 zł. Współfinansowanie programu ze strony powiatu 

kluczborskiego – 4.990,72 zł, co stanowi każdorazowo w ramach programu 20% do kosztów 

zakupu szczepionek  

Realizatorami Programu są: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, powiat kluczborski, 

gminy powiatu, placówki podstawowej opieki medycznej, placówki oświatowo – wychowawcze 

(szkoły, przedszkola), Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Kluczborku. 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku zmagało się z epidemią 

i zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od marca wszystkie służby zostały postawione w stan 

podwyższonej gotowości w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy 

medycznej.  

Od września 2020 r. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku poleceniem Wojewody 

Opolskiego zostało zobowiązane do zapewnienia 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2 a od dnia 27 października do zapewnienia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zabezpieczenie 

w podmiocie leczniczym 30 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. 

Z dniem 17 listopada decyzją Wojewody Opolskiego Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. 

w Kluczborku zabezpieczało już 54 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-

2, w tym 4 łóżka tzw. respiratorowe. Z końcem roku Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

zostało zwolnione z zabezpieczenia łóżek na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2. Jednocześnie zostało zobligowane do zapewnienia 5 łóżek dla pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 do czasu otrzymania wyniku pod kątem COVID-19 lub 

w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. 

W 2020 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 15.370.400,00 zł poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego przez właścicieli Spółki. 

Powiat kluczborski wniósł wkład pieniężny do Spółki w kwocie 1.590.000,00 zł na objęcie akcji. 

500.000,00 zł pochodziło z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-

19, które wykorzystano jako wkład własny na dofinansowanie realizowanych przez Spółkę 

inwestycji. Za 40.000,00 zł zakupiona została karetka zastępcza na potrzeby Zespołu Ratownictwa 

Medycznego. 

W ramach współpracy powiatu i gminy Kluczbork w kwestii funkcjonowania Szpitala Powiatowego 

w Kluczborku i zapewnienia lepszego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego 

powiatu, gmina Kluczbork przystąpiła do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

obejmując akcje spółki na kwotę 800.000,00 zł.                                       

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w 2020 r. posiadało w swoich strukturach 75 łóżek 

na oddziałach szpitalnych oraz 39 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Wołczynie. 

W ciągu roku z usług szpitala skorzystało 2.470 pacjentów a w ZOL 52 pacjentów. Średni czas 

hospitalizacji wynosił 4,7 doby a w ZOL średni czas pobytu pacjenta wynosił 232 dni.  

Liczba zgonów w 2020 r. w szpitalu wyniosła 181 osoby, a w ZOL 18 osób.  
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Programy realizowane w 2020 r. przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku: 

 "Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii 

poprzez inwestycje w niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum 

Zdrowia S.A. w Kluczborku". 

W ramach Projektu (umowa na dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego została podpisana w poprzedniej kadencji) zakupiono do Szpitala łóżka 

szpitalne do intensywnej terapii, kardiowertery, defibrylatory, kardiomonitory, respiratory, 

pompy infuzyjne, aparaty anestezjologiczne, stół operacyjny chirurgiczny oraz lampę 

operacyjną. Koszt: 1.269.094,00 zł – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. 

W ramach tego samego Projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe, które 

przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla personelu oraz sprzętu 

medycznego i urządzeń do walki z koronawirusem. Szpital zakupił kombinezony ochronne, 

gogle, ochronę obuwia, przyłbice, a także maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji, 

przenośne, mobilne i stacjonarne zamgławiacze (fumigatory) przeznaczone do 

dekontaminacji karetek zespołów ratownictwa medycznego oraz dezynfekcji osób 

i pomieszczeń w szpitalu; respiratory; pompy infuzyjne, lampy UV, pulsoksymetry, 

termometry bezdotykowe, termotorby medyczne; myjnie do dezynfekcji obuwia i innych 

elementów oraz wyposażenia wielokrotnego użytku (stacjonarne i przenośne).  

Koszt: 958.800,00 zł, w tym: 805.392,00 zł – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, 153.408,00 zł - środki własne powiatu. 

 

 "Podniesienie wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez 

doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.            

w Kluczborku". 

W realizacji projektu zakupiono na potrzeby szpitala specjalistyczny sprzęt medyczny m.in. 

tor endoskopowy, rejestratory ciśnienia tętniczego krwi, rejestrator EKG, aparaty USG, 

neuromonitoring, videorektoskop, laparoskop, wideokolonoskop, aparat rtg.  

Koszt: 2.309.480,00 zł – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, 

 

 "Elektroniczne usługi w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku"  

(w ramach realizowanego przez powiat kluczborski projektu „Elektroniczne usługi publiczne 

- e-Administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”). 

W ramach projektu w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku wdrożone zostały 

następujące usługi: e-Powiadomienia, e-Kontrahent, e-Rejestracja, e-Wyniki/e-EDM, 

usługa telekonsultacji, e-Recepty, Elektroniczny System Kolejkowy. 

Koszt: 1.400.000,00 zł, w tym: 1.000.000,00 zł – dofinansowanie Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Opolskiego, 400.000,00 zł - środki własne PCZ.S.A. w Kluczborku. 

 

 "Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika 

tlenowego. Budowa instalacji wewnątrz szpitala". Koszt: 470.000.00 zł, w tym: 

222.000,00 zł wydatkowano w 2020 r., 248.000,00 zł zostało do wydatkowania w 2021 r. 
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 "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem D i B Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. 

w Kluczborku". 

Powiat kluczborski i Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku uzyskali w 2020 roku 

środki na budowę łącznika, który połączy główny budynek szpitala, w którym znajduje się 

oddział chorób wewnętrznych i odział chirurgii ogólnej z budynkiem po dawnym oddziale 

ginekologicznym. Ponadto zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do leczenia chorób 

cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych. 

Projekt, ma zostać zrealizowany do końca 2021 roku, dofinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Koszt: około 3.000.000,00 zł, w tym: 2.267.170,00 zł dofinansowanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 800.000,00 zł dofinansowanie z Funduszu 

Rozwoju Inwestycji Lokalnych. 

 

Niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie szpitala od miesiąca marca w 2020 roku miała pandemia 

COVID-19 powodująca zachorowania na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego 

wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. 

Z powodu pojawiania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalu lub jego jednostkach 

organizacyjnych, w celu minimalizowania niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19 w społeczności lokalnej czasowo była zawieszana działalność leczniczą. 

Sytuacja taka miała miejsce w dniach: 

1) od 8 do 18 maja w oddziale chorób wewnętrznych, 

2) od 27 maja do 1 czerwca wstrzymano w Szpitalu i ZOL-u w Wołczynie przyjęcia i wypisy, 

3) od 11 do 18 sierpnia w oddziale pediatrycznym, 

4) od 15 do 26 października w oddziałach wewnętrznym, pediatrycznym i chirurgii ogólnej. 

Z powodu prac remontowych wstrzymano przyjęcia pacjentów na oddział chorób wewnętrznych 

w dniach od 17 do 27 lipca 2020 r.   

Powiat wspierał szpital w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii 

COVID-19, przeznaczając środki własne na:  

 zapewnienie posiłków dla pacjentów i pracowników ZOL w Wołczynie w dniach 28.05.-

03.06.2020 r. w związku z zarządzeniem kwarantanny dla osób przebywających w ZOL-u przez 

PPIS w Kluczborku, koszt: 3.851,42 zł. 

 zakup namiotów ochronnych 2 szt. na potrzeby wykonania śluz ochronnych,  

koszt: 1.860,00 zł. 

 zapewnienie posiłków dla osób przebywających na kwarantannie w oddziale pediatrycznym 

(11.08.-18.08.2020), koszt: 1225,76 zł. 

 zapewnienie posiłków dla personelu medycznego szpitala w związku z przekształceniem 

decyzją Wojewody Opolskiego z dniem 27 października 2020 r. szpitala, w szpital leczący 

pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2, koszt: 39.105,56 zł. 

 zakupiono 7 szt. pojemników na odpady niebezpieczne, koszt: 1.568,00 zł.  

 zakupiono sprzęt medyczny przeznaczony do prowadzenia działalności leczniczej dotyczącej 

leczenia niewydolności oddechowej pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS-Cov-2, koszt: 

29.676,00 zł. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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5) POMOC SPOŁECZNA 

 Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej obejmują kilka obszarów 

realizowane są na podstawie: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

 ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w zakresie zadań dotyczących osób niepełnosprawnych, 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej definiuje pomoc społeczną jako instytucję 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie  

i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Zadania w obszarze pomocy społecznej realizowane przez powiat zostały określone   

w art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wśród pierwszych z wymienionych 

zadań jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych. 

Powiat kluczborski jest w trakcie opracowania dokumentu aktualnej wersji dokumentu.  

 

Jednostkami organizacyjnymi powiatu realizującymi zadania w obszarze pomocy społecznej są: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; 

 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku dla osób przewlekle somatycznie chorych  

i niepełnosprawnych fizycznie; 

 Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn. 

 

Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, w 2020 r. należało: 

 

I. Prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku poradnictwa 

specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. 

  

W 2020 r. z pomocy skorzystało 158 osób w tym: 

 22 osoby były doświadczone zjawiskiem przemocy domowej;  

 60 osób w tym 6 dzieci (37 rodzin zastępczych) zostało przyjętych w ramach rozmów 

diagnostycznych, testów psychologicznych oraz poradnictwa psychologicznego, 

pozostałe osoby korzystające z pomocy doświadczały innego rodzaju kryzysów (choroby, 

rozpad rodziny, itp.) 

 

Poradnictwo prawne 

 PCPR udziela poradnictwa prawnego w zakresie: 

 ochrony prawnej dziecka, 

 alimentacji, 

 spraw o znęcanie nad rodziną, 

 rozwodów i separacji, 
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 spraw o przymusowe leczenie, 

 działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 

edukowanie ofiar przemocy w zakresie przysługujących im praw, 

 pomoc w sporządzaniu pism procesowych.  

Z pomocy prawnej w 2020 r., co najmniej jednorazowo skorzystały 53 osoby. 

 

Poradnictwo psychologiczne  

W ramach poradnictwa psychologicznego PCPR obejmuje następujące obszary:  

 poradnictwo psychologiczne i terapię psychologiczną dla rodzin będąc w kryzysie 

w tym dla ofiar przemocy domowej oraz psychoedukację dla sprawców przemocy; 

 terapię krótkoterminową skoncentrowaną na problemie; terapię długoterminową przy 

złożonej sytuacji problemowej osoby; terapię rodzinną i małżeńską; 

 poradnictwo i terapię z powodu: rozpadu rodziny, śmierci bliskiej osoby, przewlekłej 

choroby, choroby psychicznej (obejmujące zaburzenia lękowe, depresyjne, psychozy, 

zaburzenia osobowości); 

 określenie stanu psychicznego i głębokości psychicznych oraz społecznych skutków 

kryzysu (w tym również: diagnozowanie ofiar i sprawców przemocy domowej głównie 

na potrzeby prowadzonych terapii oraz toczących się postępowań sądowych), 

 przeprowadzenie interwencji nastawionej na pomoc w pokonaniu przez klienta 

zewnętrznych trudności i zmniejszenie najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej 

także poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka 

(policją, sądem, prokuraturą, OPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną), 

 przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń w ramach interwencji kryzysowej na telefon 

interwencyjny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00, 

 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się 

wychowanków z pieczy zastępczej; 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz okresowej oceny rodzin zastępczych (w zakresie badań 

psychologicznych, wystawiania opinii psychologicznej oraz uczestnictwa w zespole ds. 

pieczy zastępczej).  

 

W 2020 r. objęto 122 osoby diagnozą i pomocą psychologiczną w tym: 

 37 rodzin zastępczych (60 osób),  

 44 osoby skorzystały z pomocy psychologicznej w związku z doświadczanym 

kryzysami (m.in. rozpad rodziny, problemy opiekuńczo – wychowawcze, przeżywana 

żałoba, choroby psychiczne i przewlekłe, itp.), co najmniej jednorazowo.   

 

II. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad-

gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

 

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 

na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb osób w nich przebywających. W domach umieszczane są osoby wymagające 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych (ustawa o pomocy społecznej – art.54). 
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Domy pomocy społecznej to nowoczesne instytucje wyspecjalizowane w świadczeniu usług na 

wysokim poziomie ze szczególnym uwzględnieniem intymności, godności i poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopnia ich sprawności fizycznej psychicznej. 

Formą kompleksowego zaspokajania potrzeb ludzi potrzebujących stałej opieki całodobowej  

w naszym powiecie są dwa domy pomocy społecznej, z którymi PCPR współpracuje oraz 

sprawuje nadzór merytoryczny. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku dla osób przewlekle i somatycznie chorych oraz 

niepełnosprawnych fizycznie. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku zlokalizowany 

jest przy ul. Wołczyńskiej 25 (76 miejsc) oraz przy ul. Sienkiewicza 20A (45 miejsc).  

2. Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych 

intelektualnie. Dom zapewnia opiekę i rehabilitację dla 70 mieszkańców. 

 

Koszt utrzymania w naszych DPS-ach w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrósł 

i wynosił:  

• w Gierałcicach – 3 272,17 zł (wzrost o 208,18 zł) 

• w Kluczborku – 3 225,58 zł (wzrost o 160,97 zł)  

 

Domy Pomocy Społecznej w Kluczborku spełniają obowiązujące standardy i otrzymały wpisy 

do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.  

 

Osoby umieszczane i opuszczające DPS w latach 2016-2020 

 

 

Rok 

 

Liczba osób nowo- 

umieszczonych 

Liczba osób opuszczających DPS 

Liczba osób, 

które odeszły, 

ogółem 

 

Zgony 

 

Przeniesienia 

 

Odeszły do rodziny* 

 rezygnacje** 

usamodzielnienie*** 

2016 28 27 23 1 3** 

2017 19 35 25 1 9** 

2018 21 27 27 0 0 

2019 50 39 39 0 0 

2020 48 47 44 0 3** 

 

Wybuch epidemii koronawirusa w 2020 r. spowodował zmiany w funkcjonowaniu Domów Pomocy 

Społecznej. Aby zapobiec ewentualnej transmisji w obu domach wprowadzono szereg środków 

zaradczych wynikających z reżimu sanitarnego, m.in. zakaz odwiedzin mieszkańców, zawieszono 

wszelkie wycieczki, zrezygnowano na pewien czas z usług świadczonych przez osoby z zewnątrz, 

np. z psychologa czy rehabilitacji. DPS zostały również wyposażone w niezbędne środki ochronne 

jak rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. Pod koniec 2020 r. w powiecie kluczborskim rozpoczęły 

się szczepienia dla mieszkańców oraz kadry DPS. 

 

Niestety we wrześniu wystąpiły pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19 w DPS 

w Gierałcicach. Ognisko wygasło na początku października. Następnie, w październiku, wirus 

pojawił się w DPS w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej 25, ognisko trwało do początku listopada. 

W październiku potwierdzono również przypadki koronawirusa w DPS w Kluczborku przy ul. 



RAPORT O STANIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2020 ROKU 
 

 

 
37 | S t r o n a  

 

 

Sienkiewicza 20A. Ognisko wygasło pod koniec grudnia. Choroba COVID-19 przyczyniła się do 

śmierci 16 osób. Na czas trwania ogniska w każdym z domów wprowadzono koszarowy system 

pracy. Pod koniec 2020 r. w powiecie kluczborskim rozpoczęły się szczepienia dla mieszkańców 

oraz kadry DPS. 

 

Działania podjęte w celu rozwoju infrastruktury w DPS w 2020 r. 

DPS w Kluczborku,  
ul. Wołczyńska 

DPS w Kluczborku,  
ul. Sienkiewicza 

DPS w Gierałcicach 

 Zamontowanie w korytarzach 
odbojnic ściennych, w celu 
ochrony powłok malarskich 
przed uszkodzeniami 
powodowanymi przez wózki 
inwalidzkie 

 Modernizacja infrastruktury 
p.poż.: wydzielenie nowych stref 
ewakuacyjnych, zmiana 
położenia hydrantów p.poż. na 
poszczególnych kondygnacjach 

 - Wymiana szaf ubraniowych w 
pokojach mieszkańców 20 szt. 

 Wymiana szafek przyłóżkowych 
mieszkańców 11 szt. 

 Doposażenie sprzętu 
rehabilitacyjnego (urządzenie 
wielofunkcyjne solatronik SLE, 
lampa solux, rotory do ćwiczeń 
kończyn górnych i dolnych, 
podnośnik wannowy Capri) 

 Zakupiono elektryczne 
indywidualne podnośniki 
pacjenta 2 szt.  

 Zakupiono 2 szt. szaf 
chłodniczych 

 Zakupiono zamrażarkę 

 Zakupiono dozowniki do 
środków dezynfekujących 

 Otrzymano koncentrator tlenu 

 Dokonano wymiany 2 szt. okien  
w szatni personelu 

 Dokonano malowania świetlicy 

 Zakupiono 1 laptop 

 Zakupiono urządzenie biurowe 
wielofunkcyjne (skaner, 
drukarka, kopiarka) 

 Zakupiono lampę 
bakteriologiczną przepływową 

 Otrzymano wyposażenie izolatki 

 Otrzymano bramkę 
dezynfekującą 

 Zakupiono radiotelefon – zestaw 

 Zakupiono naczynia 
jednorazowe 

 

 Zamontowanie odbojnic na 
drzwiach w celu ochrony powłok 
lakierniczych 

 Modernizacja infrastruktury 
p.poż.: przystosowanie klatki 
schodowej do wymogów 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego - 
oddymianie, wymiana 
oświetlenia ewakuacyjnego 

 Wymiana okna (dyżurka)   

 Wymiana szafek przyłóżkowych 
mieszkańców 7 szt. 

 Doposażenie sprzętu 
rehabilitacyjnego (ugul  
z wyposażeniem, urządzenie 
wielofunkcyjne solatronic SLE, 
stacjonarny stół rehabilitacyjny, 
lampa do naświetleń solux, 
tablica do ćwiczeń manualnych 
dłoni, rotory do ćwiczeń kończyn 
dolnych i górnych, podnośnik 
wannowy Capri). 

 Zakupiono elektryczne 
indywidualne podnośniki 
pacjenta 2 szt 

 Pomalowano 6 pokoi 
mieszkalnych 

 Zakupiono 1 laptop 

 Zakupiono radiotelefon – zestaw 

 Otrzymano bramkę 
dezynfekującą 

 Zakupiono naczynia 
jednorazowe 

 

 Zamontowano elektryczną 
bramę wjazdową na teren DPSu  
z systemem wideofonu, 

 Wykonano nowy płot wokół 
posesji, 

 W kuchni - wymieniono zużyte 
sprzęty kuchenne, meble, 
zakupiono wagę z atestem, 
wymieniono część instalacji 
wodnej, usprawniono dostęp do 
ciepłej wody, 

 Unowocześniono urządzenia 
dostępowe do Internetu - 
umożliwiono korzystanie z 
Internetu mieszkańcom, 
zakupiono komputer i 
urządzenia wielofunkcyjne do 
pracy administracji oraz do 
wykorzystania w ramach terapii 

 COVID-19- odpowiednio 
przystosowano salę, zakupiono 
dodatkowe materace, pościel, 
koce dla pracowników 
pracujących w systemie 
koszarowym, od urzędów, 
instytucji oraz od sponsorów 
pozyskano maseczki, 
kombinezony, rękawice, płyny 
do dezynfekcji i mycia. 
Pozyskano pulsometry, 
koncentrator tlenu, odsysacz, 
łóżko rehabilitacyjne  
i sprzęty dodatkowe 

 Usunięto drobne awarie 
instalacji elektrycznej, 

 Pomalowano kilka pomieszczeń 

 Podreperowano część dachu 

 Park został częściowo 
przystosowany do rekreacji 

 W celu łagodzenia skutków 
izolacji zakupiono basen dla 
podopiecznych  

 Od sponsora pozyskano 
materiały do terapii zajęciowej, 
m.in. książki, gry planszowe itd. 

   

W 2020 roku DPS-y otrzymały wsparcie od: 

1) Pani Ruty Girgla w postaci środków pieniężnych w kwocie 500 euro z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu 2 lodówek. 

2) Zakonu Braci Maltańskich – reprezentowanego przez Pana Bernarda Serwuschoka 
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 artykuły żywnościowe (4 dostawy po 1200 kg) za kwotę około 32 000 zł; 

 artykuły codziennego użytku (szampony, mydła, ręczniki, odzież) za kwotę 4 000 zł; 

 sprzęt rehabilitacyjny (wózki, chodziki, materace) za kwotę 3 000 zł; 

 łóżka w ilości 28 szt. o wartości około 50 000 zł; 

 środki do dezynfekcji powierzchni oraz rąk – celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

CIVID-19, za kwotę 5 000 zł. 

 

W ramach akcji „Mikołaj w Domu Pomocy Społecznej” zorganizowanej w ramach wolontariatu, 

mieszkańcy otrzymali 120 podarunków od anonimowych darczyńców o wartości nieznanej.  

 

 

III. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz 

osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku pomaga osobom doświadczonym 

przemocą rodzinie w sposób kompleksowy, udzielając pomocy psychologicznej, prawnej oraz 

zabezpieczając schronienie. Od 2002 r. prowadzony jest Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (POIK). Osoby umieszczane są w nim na wniosek Komendy Powiatowej Policji 

oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. W 2020 r. w POIK przebywało 11 osób, a na przestrzeni 

18 lat działalności (do 2020 r. włącznie) 235 osób. 

 

Pracownicy PCPR od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 przyjmują zgłoszenia  

w sprawach interwencyjnych, ofiar przemocy domowej wymagających umieszczenia  

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

 
 

 

 

22

60
53

62

11

Osoby doświadczone
zjawiskiem przemocy

domowej

Rodziny zastępcze (w
tym dzieci) przyjęte
w ramach rozmów
diagnostycznych i

testów
psychologicznych

Osoby korzystające z
pomocy prawnej

Osoby korzystające z
pomocy

psychologicznej

Osoby umieszczone
w Ośrodku
Interwencji
Kryzysowej

Osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji 
kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r.
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Wdrażanie i realizacja programów kierunkowych 

PCPR realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie oraz Działań Profilaktycznych w Powiecie Kluczborskim w Latach 2019 -2024. 

 

IV. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.  

Obowiązek udzielania informacji nt. przysługujących praw i uprawnień oraz miejsc, instytucji, 

specjalistów, u których można uzyskać niezbędną pomoc Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kluczborku realizuje   za pośrednictwem min.  Pracowników, w tym radców 

prawnych, poprzez stronę internetową, tablicę ogłoszeń oraz w punkcie nieodpłatnych porad 

prawnych, który znajduje sia na terenie siedziby PCPR.  

Ponadto PCPR udostępnia na swojej stronie internetowej opracowany przez siebie  

i systematycznie uaktualniany Powiatowy Biuletyn Informacyjny. Informator dotyczy uzyskania 

pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy  

w rodzinie oraz wykluczenia społecznego. Zawiera informacje o organizacjach pozarządowych, 

jednostkach samorządowych i instytucjach publicznych oferujących - szeroko rozumianą - 

pomoc społeczną. Skierowany jest do osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej. Biuletyn jest dostępny na stronie e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl 

 

V. Kierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Osoby z powiatu kluczborskiego, które wymagają wsparcia, kierowane są do Domu Samotnej 

Matki i Dziecka w Opolu na podstawie porozumienia zawartego z Diecezjalną Fundacją 

Ochrony Życia, która taką placówkę prowadzi. Koszt pobytu w Domu 1 osoby dorosłej to 34 zł 

za dobę, koszt pobytu dziecka to 17 zł za dobę. Czas pobytu uzależniony jest od indywidualnej 

sytuacji osoby i waha się od 6 do 12 miesięcy. Dom Samotnej Matki i Dziecka w Opolu, 

świadczy usługi w zakresie: zapewnienia schronienia, izolowanie osób umieszczonych przed 

sprawcami przemocy, wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, zapobieganie 

marginalizacji społecznej pomoc w powrocie do normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, 

partnerów czy środowisko z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub konieczności 

przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.  

 

W 2020 r. w domu Samotnej Matki i Dziecka nie była umieszczona żadna kobieta z powiatu 

kluczborskiego. 

 

VI. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 

W 2020 r. z uwagi na epidemię nie realizowano szkoleń.  

Prowadzona była współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, domami 

dziecka, w ramach interdyscyplinarnej pracy pracownicy PCPR uczestniczyli ponadto 

w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Kluczborku oraz ściśle współpracowali w obszarze 

interwencji kryzysowej.  

 

VII. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku przygotowuje ocenę zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena obejmuje 

osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład 

ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 

następny. PCPR przedkłada ocenę Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia, następnie jest ona do 

dnia 30 czerwca przedkładana sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu 
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terytorialnego art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

2019, poz. 1507 z późn. zm.). 

 

 

6) WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zadania w obszarze pieczy zastępczej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nią opracowany został „Powiatowy 

Program na Rzecz Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2020 – 2022”, który przyjęto Uchwałą  

nr XX/168/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. Program zakładał tworzenie 

warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci w celu polepszenia sytuacji dziecka i rodziny, 

poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych 

zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. Wszystkie 

realizowane działania w obszarze pieczy zastępczej były zgodne z ww. Programem.  

 

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kluczborku/ Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej 

 Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.  

Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w 2020 r. należało: 

 

I. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, finansowanie świadczeń 

pieniężnych.   

Rodzinna piecza zastępcza 

W roku 2020 w powiecie kluczborskim funkcję rodziny zastępczej pełniły 84 rodziny zastępcze, 

z czego rodzin spokrewnionych było 47, rodzin niezawodowych 36 oraz 1 rodzina zawodowa. 

W rodzinach zastępczych w 2020 roku łącznie przebywało 117 dzieci.   

 

2019 2020

rodzina spokrewniona 72 61

rodzina niezawodowa 61 52

rodzina zawodowa 4 4

72
6161

52

4 4

Ilość dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej w latach 2019-2020

rodzina spokrewniona rodzina niezawodowa rodzina zawodowa
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W roku 2020 utworzono i rozwiązano 11 rodzin zastępczych. W 2020 r. 9 wychowanków opuściło 

rodzinną pieczę zastępczą w tym:  

- 4 wychowanków rozpoczęło proces usamodzielnienia; 

- 1 dziecko zostało przysposobionych; 

- 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych; 

- 2 dzieci zostało przeniesionych do innej formy pieczy zastępczej  

 

 
 

 
Wysokość przysługujących świadczeń dla rodzin zastępczych  

na podstawie obowiązujących przepisów 
 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj świadczenia 

 
Komu przysługuje  

Wysokość 
świadczenia 
miesięcznie  
(nie mniej niż) 
 

1.  
Świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka  
w rodzinie zastępczej  

Rodzina zastępcza 

spokrewniona 

 
694,00 zł 

Rodzina zastępcza 

niezawodowa, zawodowa, 

rodzinny dom dziecka  

 
1052,00 zł 

2.  Dodatek na pokrycie 
zwiększonych kosztów 

utrzymania dziecka, legitymuje 
się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 

 

 

Rodzinie zastępczej oraz 

prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka 

 

 
 
 
211,00 zł 

3. Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka wynagrodzenie  

 
2 000,00 zł 

4

1
3

2

Powody opuszczenia rodziny zastępczej 
przez wychowanków

Opuszczenie rodziny zastępczej przez wychowanków
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4. Wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 
pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż: 

 
2 600,00 zł 

5. Dodatek wychowawczy, dodatek 
w wysokości świadczenia 
wychowawczego 

Rodzina zastępcza oraz 

prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka 

 
500,00 zł 

6. „Dobry Start” na uczące się 
dziecko do 20-roku życia, lub 
osobę uczącą się do 24 roku 
życia - w przypadku dzieci lub 
osób uczących się 
legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, oraz dla 
osób usamodzielnionych 

Rodzina zastępcza oraz 

prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka 

 

 
 
300,00 zł – raz na 
początku roku 
szkolnego 

 

W 2020 r. na pomoc dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków 

z tych rodzin wydatkowano w ramach własnego budżetu kwotę 1 423 425,49 zł. 

 

Przyznane i wypłacone świadczenia rodzinom zastępczym 

 w 2020 r. ze środków powiatu 

Rodzaj świadczenia 

 

Ilość dzieci 

objętych 

pomocą 

 

Kwota 

Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz 

pełnoletnich wychowanków tych rodzin - 

pochodzących z powiatu kluczborskiego 

(utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej) 

148 1 182 126,79 zł 

Świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci 

pochodzących z powiatu kluczborskiego  

a zamieszkujących na ternie innego powiatu 

(utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej) 

15 136 116,62 zł 

Świadczenia dla rodzin zastępczych 

zamieszkałych na terenie powiatu 

kluczborskiego na rzecz dzieci, których 

miejscem zamieszkania przed umieszczeniem 

w rodzinie były inne powiaty (utrzymanie 

dziecka w pieczy zastępczej) 

9 104 382,08 zł 

Świadczenie jednorazowe na pokrycie 

kosztów związanych  

z potrzebami przyjmowanego dziecka 

1 800,00 zł 

RAZEM  1 423 425,49 zł 
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Przyznane i wypłacone świadczenia rodzinom zastępczym  

oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej 

 w 2020 r. ze środków budżetu państwa 

Rodzaj świadczenia 
Ilość dzieci 

objętych pomocą 

 

Kwota 

Dodatek wychowawczy „500+” z kosztami 

obsługi 
106 569 982,57 

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego z kosztami obsługi 
44 249 038,81  

„Dobry Start” na uczące się dziecko do 20-roku 

życia, lub osobę uczącą się do 24 roku życia -  

w przypadku dzieci lub osób uczących się 

legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności, oraz dla osób 

usamodzielnionych z kosztami obsługi 

123 38 150,00 zł 

RAZEM   857 171,38 zł 

 

W 2020 r. sporządzono 258 ocen zasadności pobytu, 40 ocen rodzin zastępczych oraz 12 ocen 

kandydatów na rodzinę zastępczą. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakwalifikowało 14 osób do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej spokrewnionej (7 osób) i niezawodowej (7 osób) zgodnie z art. 42 wyżej 

cytowanej ustawy. 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W powiecie kluczborskim funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bogacicy  

i w Bąkowie oraz w Lasowicach Małych. Obsługę administracyjną placówkom zapewnia Centrum 

Administracyjnej Obsługi z siedzibą w Bogacicy.  

W 2019 r. placówki zapewniały pobyt dla 56 dzieci w tym: 28 miejsc w Bogacicy, 14 miejsc  

w Bąkowie i 14 w Lasowicach Małych. W 2020 r. uległo to zmianie, zgodnie z wprowadzonym 

standardem liczba dzieci w każdym Domu Dziecka nie może przekraczać 14, co spowodowało 

zredukowanie wolnych miejsc w Bogacicy z 28 na 14.  

 

Działania podjęte w celu rozwoju infrastruktury w Domach Dziecka w 2020 r. 
 

Dom Dziecka w Bogacicy Dom Dziecka w Bąkowie Dom Dziecka w Lasowicach 
Małych 

Dokonano wyłączenia piętra 
budynku na potrzeby pracowników 
Centrum.  Pokoje i łazienki dzieci 
znajdują się na parterze. 
- Zakupiono zmywarkę do naczyń.  
- Od sponsora SIEGENIA-AUBI 
Sp. z o.o. otrzymano tostery, 

Dokonano remontu aneksu 
kuchennego użytkowanego przez 
wychowanków dzięki sponsorowi 
P.V. Prefabet Kluczbork, 
wyposażono aneks dzięki 
sponsorowi SIEGENIA-AUBI Sp.  
z o.o. Z własnych środków 

Ze środków własnych na potrzeby 
placówki zakupiono zamrażarkę.  
- Do nauki zdalnej otrzymano w 
formie darowizny z firmy 
PHOSAGRO POLSKA Sp. z o.o.  
4 laptopy.  
- 6 laptopów wraz  
z oprogramowaniem Office 2019 
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czajniki elektryczne, sandwitche  
i suszarkę do włosów.  
- Do nauki zdalnej otrzymano 7 
laptopów wraz z oprogramowaniem 
Office 2019 z ROPS Opole.  
- Otrzymano środki do dezynfekcji  
i ochrony z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu  
w postaci: 1 x lampa UV-C, 1 x 
termometr bezdotykowy na 
podczerwień, 1 x stacja do 
bezdotykowej dezynfekcji rąk, 
rękawiczki, maseczki ochronne, 
płyny do dezynfekcji rąk  
i powierzchni, fartuchy ochronne  
i barierowe, kombinezony 
ochronne, okulary ochronne, 
przyłbice. Starostwo Powiatowe  
w Kluczborku zaopatrzyło 
placówkę w żele dezynfekcyjne do 
rąk, maseczki. Stowarzyszenie 
"Pomogę, bo mogę" przekazało 
szyte maseczki. Ilość otrzymanych 
środków ochrony była adekwatna 
do potrzeb placówki.  
W międzyczasie ze środków 
własnych kupowano środki do 
dezynfekcji rąk w postaci żeli 
i płynów oraz przyłbice. 
 

zakupiono zmywarkę do naczyń  
i krajalnicę do chleba.  
- Do nauki zdalnej otrzymano 
7 laptopów wraz  
z oprogramowaniem Office 2019  
z ROPS Opole.  
- Otrzymano środki do dezynfekcji 
i ochrony z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu  
w postaci: 1 x lampa UV-C, 1 x 
termometr bezdotykowy na 
podczerwień, 1 x stacja do 
bezdotykowej dezynfekcji rąk, 
rękawiczki, maseczki ochronne, 
płyny do dezynfekcji rąk i 
powierzchni, fartuchy ochronne i 
barierowe, kombinezony ochronne, 
okulary ochronne, przyłbice. 
Starostwo Powiatowe  
w Kluczborku zaopatrzyło placówkę 
w żele dezynfekcyjne do rąk, 
maseczki. Ilość otrzymanych 
środków ochrony była adekwatna 
do potrzeb placówki. W między 
czasie ze środków własnych 
kupowano środki do dezynfekcji rąk  
w postaci żeli i płynów oraz 
przyłbice. 

 

otrzymano również  
z ROPS Opole.   
- Od sponsora SIEGENIA-AUBI Sp. 
z o.o. otrzymano garnki  
i patelnie do aneksu kuchennego 
użytkowanego przez 
wychowanków. 
- Otrzymano środki do dezynfekcji  
i ochrony z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu  
w postaci: 1 x lampa UV-C, 1 x 
termometr bezdotykowy na 
podczerwień, 1 x stacja do 
bezdotykowej dezynfekcji rąk, 
rękawiczki, maseczki ochronne, 
płyny do dezynfekcji rąk i 
powierzchni, fartuchy ochronne 
i barierowe, kombinezony 
ochronne, okulary ochronne, 
przyłbice. Starostwo Powiatowe  
w Kluczborku zaopatrzyło placówkę 
w żele dezynfekcyjne do rąk, 
maseczki. Ilość otrzymanych 
środków ochrony była adekwatna 
do potrzeb placówki.  
W międzyczasie ze środków 
własnych kupowano środki do 
dezynfekcji rąk w postaci żeli oraz 
płynów i przyłbice. 

 

 

W 2020 roku planowano także wyjazd dzieci do Suntago Park Wodny pod Warszawą przy 

finansowym wsparciu stałego sponsora Tyron sp. z o.o w Kluczborku, który w latach ubiegłych 

fundował dwukrotnie wyjazd całodniowy do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Po zamknięciu 

wszelkich atrakcji oraz całej strefy rozrywki w związku z pandemią Covid-19 zrezygnowano z tych 

planów i przełożono je do czasu, kiedy wyjazd będzie możliwy.   

 

W 2020 roku do placówek opiekuńczo – wychowawczych zostało przyjętych 6 dzieci. 

 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez powiat 

kluczborski w 2020 roku wynosił: 

- DD w Bogacicy – 3 096,13 zł 

- DD w Bąkowie – 3 886,53 zł 

- DD w Lasowicach Małych – 4 363,61 zł. 

 

W 2020 roku troje dzieci z powiatu kluczborskiego było umieszczonych na terenie innego powiatu  

w tym, jedno dziecko w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz dwoje dzieci  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym jedno dziecko w placówce typu interwencyjnego 

następnie w placówce typu socjalizacyjnego. 

 

Wysokość wydatków oraz inne kwestie związane z umieszczeniem dzieci w placówkach 

uregulowane są w zawartych pomiędzy powiatami porozumieniach (art. 191 ust.5 cyt. Ustawy). 

 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami powiat kluczborski w 2020 r. wydatkował z tego tytułu 

kwotę 198 044,64 zł. 
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Odpłatność z tytułu porozumień za dzieci pochodzące z naszego powiatu  
a umieszczone w innych powiatach w 2020 r. 

Placówka Kwota odpłatności 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna 
„Tęczowy Dom” w Rzeszowie 

76 613,19 zł   

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Opolu 57 675,21 zł   

Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy 
Dom” we Wrocławiu (Placówka typu interwencyjnego/ 
socjalizacyjnego) 
 

63 756,24 zł   

 
Suma 
 

 
198 044,64 zł 

 

 

W naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 29 dzieci, których 

miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki był inny powiat. 

 

Ilość dzieci umieszczonych w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów w 2020 r. 

powiat Zabrze Zgorzelec Jelenia Góra Namysłów suma 

Ilość porozumień 5 19 3 2 29 

Ilość dzieci 5 19 3 2 29 

 

Na podstawie zawartych porozumień powiat kluczborski w 2020 roku otrzymał od wyżej 

wymienionych powiatów dotacje w łącznej wysokości 1 154 034,26 zł.   

 

Dochody powiatu wypracowane z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci  

w pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od 

nieterminowych wpłat wyniosły: 1 706,89 zł.  

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje także zasady finansowania 

przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, które są właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Wysokość tego finansowania w 2020 roku wyniosła 10%, 30% lub 50% średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
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Kwota współfinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

 i instytucjonalnej pieczy zastępczej przez poszczególne gminy w 2020 r. 

Gmina Byczyna 160 992,26 zł 

Gmina Wołczyn 143 084,06 zł 

Gmina Kluczbork 388 287,94 zł 

Gmina Lasowice 92 034,08 zł 

 

Suma 

 

 

784 398,34 zł 

II. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcza, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki 

opiekuńczo – terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia. 

 

PCPR obejmuje pomocą pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Pomoc ma na celu ich życiowe usamodzielnienie i integracją ze środowiskiem  

oraz wsparcie finansowe: 

 na usamodzielnienie w wysokości nie niższej niż od 1735,00 zł do 6939,00 zł w zależności  

od okresu pobytu wychowanka w pieczy zastępczej oraz typu pieczy zastępczej; 

 na kontynuowanie nauki w wysokości 526,00 zł miesięcznie; 

 na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie nie niższej niż 1577,00 zł 

z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania w niezbędne urządzenia domowe, pomoce 

naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który pomoże podjąć zatrudnienie. 

 

W roku 2020 proces usamodzielnienia realizowało 31 wychowanków z rodzin zastępczych  

i z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Przyznane i wypłacone świadczenia dla pełnoletnich usamodzielniających się  

wychowanków w 2020 r. 

Pochodzących z rodzin zastępczych Pochodzących z placówek 

Rodzaj świadczenia 
Ilość 

świadczeń 
Kwota 

Ilość 

świadczeń 
Kwota 

Kontynuowanie nauki  172 89 406,95 57 29 222,41 

Usamodzielnienie 1 3 470,00 1 20 817,00 

Zagospodarowanie  2 3 154,00 3 4 731,00 

RAZEM  175 96 030,95 61 54 770,41 

 

III. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, 



RAPORT O STANIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2020 ROKU 
 

 

 
47 | S t r o n a  

 

 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie grup wsparcia dla 

rodzinnej pieczy zastępczej 

 

W 2020 r. powstało 9 nowych rodzin zastępczych, 7 osób ukończyło szkolenie.  

W celu podniesienia kompetencji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz aby promować 

rodzinną pieczę zastępczą od maja 2018 r. realizowany jest projekt pn. „Bliżej siebie 2”. 

Uczestniczy w nim 149 osób (w tym 76 dzieci), przewiduje on wielokierunkowe wsparcie w postaci 

szkoleń, poradnictwa specjalistycznego grupowego i indywidualnego, grupy wsparcia, rehabilitację  

oraz rozwijanie zainteresowań wśród dzieci.  

Tworzenie warunków do powstawania rodzin zastępczych powiat prowadzi poprzez promocję, 

uroczyste obchody Dnia rodzicielstwa zastępczego, szkolenia, prowadzenie kwalifikacji 

kandydatów oraz udzielanie wsparcia. 

 

 

Projekty realizowane przez PCPR Kluczbork: 

 

„Bliżej siebie 2” 

Od maja 2018 r. realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 

kolejny projekt unijny pn. „Bliżej siebie 2”, który w swych działaniach jest kontynuacją poprzedniego  

i zakończy się 31 grudnia 2021 r.  

Program został przyjęty do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to 2 148 639,49 zł, dofinansowanie w wysokości 2 030 464,32 

wymagany wkład własny w wysokości 118 175,17 zł zabezpiecza powiat kluczborski. 

Celem projektu pn."Bliżej siebie 2" jest:  

1) wzmocnienie lub przywrócenie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz 

aktywności społecznej wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunów 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,  

2) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

3) doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza w ramach działań 

prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu rodzinnego.  

 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” dokonano zakupu maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych dla rodzin 

zastępczych w kwocie 8 754,92 zł, oraz zakupiono 89 komputerów z oprogramowaniem dla dzieci 

z rodzin zastępczych - 266 997,33 zł. 

 Całkowita wartość projektu: 275 755,00 zł  

 Dofinansowanie w wysokości: 275 755,00 zł 
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7) WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zadania w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych. Zgodnie z nią opracowany został Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 2017- 2022, który przyjęto Uchwałą nr XXVIII/185/2017 Rady Powiatu 

w Kluczborku z dnia 2 marca 2017 r. Program zakładał tworzenie warunków dla poprawy jakości 

życia osób niepełnosprawnych, przybliża problemy osób niepełnosprawnych oraz określa pola 

działalności różnych podmiotów, które podejmują działania wspierające na ich rzecz.   

 

Jednostki, w których realizowane jest zadanie: 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności  

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 DPS w Kluczborku dla osób somatycznie przewlekle chorych o niepełnosprawnych fizycznie 

(ul. Sienkiewicza 20 a) 

 DPS w Gierałcicach dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn 

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

 Powiatowy Urząd Pracy   

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kluczborku 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego 

zapewniający profesjonalną rehabilitację od wczesnych miesięcy życia.   

 

Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. należały: 

 

I. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.  

 

Na terenie powiatu kluczborskiego oprócz instytucji samorządowych można zauważyć dużą 

aktywność organizacji pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe, angażują się 

w spontaniczną pomoc osobom niepełnosprawnym. Z organizacjami tymi ściśle współpracuje 

powiat kluczborski, a należą do nich: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Zaburzeniami 

Psychicznymi „Nadzieja”; Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Osób ze 

Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z OI w Kluczborku; Kluczborskie 

Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej; Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza „Parasol” wraz 

z filią; Caritas Diecezji Kluczbork; Polski Czerwony Krzyż; „Samarytanin”; Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Związek Głuchych; Związek Niewidomych; Związek 

Kombatantów. 

 

Osoby niepełnosprawne posiadają bardzo ważny i dostrzegalny status społeczny. Organizacje 

pozarządowe, wspierane są w swoich działaniach przez powiat oraz jego jednostki organizacyjne. 

Samorząd powiatu kluczborskiego współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy niepełnosprawnym wspierając m.in. dotacjami zadania publiczne realizowane przez te 

organizacje w ramach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartych konkursów ofert 
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w obszarach kultury, kultury fizycznej, sportu, pomocy społecznej. Z uwagi na stan epidemii w roku 

2020 zawieszono szereg imprez i wydarzeń cyklicznych, które wcześniej wspierane były przez 

władze samorządowe. 

 

W powiecie działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – ciało opiniodawczo-

doradcze przy Staroście, którego członkami są min. osoby niepełnosprawne. 

 

II. Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych zgodnie z założeniami wynikającymi z powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych oraz powiatowego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych;  

 

W powiecie kluczborskim osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania z pełni 

przysługujących im praw, w tym do dostępu do leczenia i opieki medycznej w placówkach 

medycznych które pozbawione są barier architektonicznych, świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, leczniczych i rehabilitacyjnych, do nauki, 

do szkolenia się, prawo do pracy odpowiedniej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Szkoły 

mieszczą się w budynkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a nauka odbywa 

się w klasach integracyjnych. Osoby niepełnosprawne realizują swoje prawo do uczestnictwa  

w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce 

odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb.  

Aktualnie dzięki wcześniejszym działaniom każda gmina w powiecie kluczborskim dysponuje 

samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w większości budynków 

urzędów i szkół wykonano podjazdy lub zainstalowano windy dla niepełnosprawnych w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostosowano infrastrukturę sanitariatów w szkołach, 

placówkach służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Poza tym w wielu szkołach przebudowano 

wejścia, tak by były „przyjazne” niepełnosprawnym, zlikwidowano progi, wymieniono wykładziny  

na antypoślizgowe, w dwóch placówkach zakupiono „schodołazy”. 

 

W roku 2020 jak i w latach poprzednich, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane były w oparciu o środki finansowe przekazane 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

 

Wysokość środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań w 2020 roku dla powiatu kluczborskiego 

wynosiła 1 323 785,00 zł w tym 678 905,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną (tzn. 

bez WTZ oraz dofinansowania dla PUP).  

 

L.P. Nazwa zadania 
Ilość osób 

korzystających 
Wartość 

1.  Dofinansowanie kosztów działania WTZ 30 614 880,00 

2.  Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji 
1 wniosek   
(35 osób 
korzystających) 

7 710,00 

3.  
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla 
jednostek 

0 0,00 zł 
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4.  

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów 

344 276 007,00 zł 

5.  
Dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych 

60 77 182,00 zł 

6.  
Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych 

71 281 845,00 zł 

Razem 540 1 257 624,00 zł 

7.  Aktywny samorząd 43 308 904,99 zł 

8.  

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” 

244 295 000,00 zł 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

Od lutego 2001 przy PCPR działa powołany przez Starostę w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, działający na 

podstawie przepisów cytowanej już ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych, PCPR 

zapewnia obsługę biurową, prawną i księgową Zespołu.  

 

Zespół orzeka od 01.02.2002 r. osoby dorosłe oraz dzieci z powiatu kluczborskiego.  

Od 1 lipca 2014 r. na mocy nowych przepisów prawnych Zespół wydaje karty parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do grudnia 2020 wydano 306 kart parkingowych.  

W komisjach lekarskich orzekają lekarze specjaliści tj. 2 internistów, ortopeda, neurolog, psychiatra  

oraz pediatra na komisjach dziecięcych. Dodatkowo w skład komisji orzekających wchodzą 

pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy. W roku 2020 dla osób dorosłych 

wydano 928 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 213 orzeczeń dla dzieci.  

Trzech pracowników zatrudnionych w PCPR wykonuje swoje obowiązki w ramach pracy  

w Zespole. 

 

 

8) TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE 

 

I. Transport zbiorowy 

 

Wdrożenie zrównoważonego transportu publicznego, rozbudowa sieci przystanków i infrastruktury 

towarzyszącej jest jednym z kierunków rozwoju powiatu zapisanym w Strategia Rozwoju Powiatu 

Kluczborskiego na lata 2014-2022. Pole Operacyjne 1.2. „Rozwinięta infrastruktura komunika-

cyjna”.  

Publiczny Transport zbiorowy na terenie powiatu kluczborskiego w 2020 roku był realizowany 

między innymi na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego 
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transportu zbiorowego zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład 

powiatu kluczborskiego a PKS w Kluczborku Sp. z o.o. 

Jednostkami realizującymi to zadanie jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Kluczborku oraz PKS w Kluczborku Sp. z o.o. – Spółka Komunalna z większościowym udziałem 

powiatu kluczborskiego (96,8% udziałów). Spółka pełni funkcję operatora publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu kluczborskiego (na podstawie zawartych umów z powiatem 

kluczborskim oraz gminami wchodzącymi w jego skład). 

 

Transport publiczny w 2020 roku na terenie powiatu kluczborskiego realizowany przez PKS 

w Kluczborku Sp. z o.o. w liczbach. 

 

TABOR - 30 autobusów  

LINIE KOMUNIKACYJNE - 60 linii komunikacji regularnej 

KURSY - średnia na jeden dzień - 120 kursów 

 

PRZEWÓZ PASAŻERÓW: 

• ogółem w skali roku - 360 096 osób 

• średnio w skali miesiąca - 30 008 osób 

• średnio w skali jednego dnia roboczego - 1 429 osób 

 

PRZEJECHANE KM: 

• ogółem w roku – 481 317 km 

• średnio w skali jednego dnia roboczego – 1 880 km 

 

Z uwagi na panujący stan epidemii oraz mając na względzie obostrzenia z nim związane rok 2020 

porównaniu do roku 2019 charakteryzował się znacznym ograniczeniem ilości przewiezionych 

pasażerów oraz zrealizowanych wozokilometrów. 

 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno - finansowej PKS Kluczbork Sp. z o.o. na koniec 2020 r.  

 

PKS w Kluczborku Sp. z o.o. rok 2020 zakończył ujemnym wynikiem finansowym na całokształcie 

działalności w kwocie 172 075,09 zł. Główną przyczyną osiągniętej przez spółkę straty w 2020 roku 

był spadek z uwagi na epidemię „COVID 19” poziomu uzyskanych przez spółkę przychodów. 

W roku 2020 spółka osiągnęła przychody o łącznej wartości 9 837 319,23 zł, zaś koszty działalności 

zamknęły się kwotą 10 009 394,32 zł. W grupie przychodów największą wartość stanowią 

przychody z działalności przewozowej, które stanowią 70,98% ogółu przychodów osiąganych 

przez spółkę. Natomiast w grupie kosztów dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń 

(płace i składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zużycia materiałów (m.in. olej napędowy), które 

stanowią odpowiednio 50,25% i 20,59% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.  

Spółka na koniec 2020 roku dysponowała majątkiem o wartości 11 096 378,54 zł. Dominującą 

grupę w majątku firmy stanowiły aktywa trwałe (80,79%). Majątek trwały w ujęciu rzeczowym 

obejmuje: 

a) nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 41876,49m2, 

które zlokalizowane są w obrębie miasta Kluczbork  

b) 6 budynków 

c) 175 szt. maszyn i urządzeń technicznych, 
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d) 68 własnych środków transportu (57 autobusów, 5 samochodów gospodarczych, 1 pomoc 

drogowa, 1 samochód ciężarowy do nauki jazdy, 1 przyczepa, 3 samochody osobowe do 

nauki jazdy). 

 

Majątek obrotowy stanowił na koniec 2020 roku 19,21% sumy bilansowej (zapasy, należności, 

środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe).  

Przedsiębiorstwo w 2020 roku mając na względzie epidemię „COVID 19” koncentrowało swoje 

działania na następujących zamierzeniach: 

▪ pozyskiwanie do obsługi w zakresie realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz 

dowozu dzieci do szkół jednostek samorządu terytorialnego. 

▪ działalność inwestycyjną prowadziło tylko w zakresie niezbędnym do kontynuowania 

bieżącej działalności, 

▪ ograniczanie kosztów prowadzonej działalności, 

▪ dostosowywanie stanu zatrudnienia do zakresu i potrzeb prowadzonej działalności. 

Z uwagi na panującą pandemię a co się z tym wiąże ograniczone potrzeby przewozowe 

(zawieszanie kursów z uwagi na obostrzenia, mała ilość najmów okazjonalnych) oraz: 

▪ rosnącą presję płacową (wzrost minimalnego wynagrodzenia), 

▪ wzrostową tendencję cen paliw, 

▪ wzrost cen innych składników kalkulacyjnych prowadzonej działalności, 

głównym celem firmy na 2020 roku było utrzymanie jej zdolności do regulowania swoich 

zobowiązań.  

 

II. Drogi powiatowe 

 

Infrastruktura drogowa powiatu w 2020 r. 

 

Powiat kluczborski w roku 2020 zarządzał siecią dróg publicznych o łącznej długości 392,087 km 

(w 2019 - 393,678 km). Długość dróg powiatowych w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się 

o 1,591 km. Ulice Waryńskiego, Mickiewicza, Moniuszki i Grunwaldzka w Kluczborku z dniem 

1.01.2020 na całej swej długości stały się drogami gminnymi.  

Udział dróg powiatowych w ogólnej długości dróg publicznych w powiecie kluczborskim jest bardzo 

duży i stanowi 58%, co jest wielkością znaczne przewyższającą średnią krajową wynoszącą 29%. 

Większość (92,73%) dróg powiatowych to drogi zamiejskie. W trzech miastach powiatu 

kluczborskiego w 2020 r. zarządzaliśmy 34 ulicami o długości 28,501 km, co stanowi 7,27% 

długości dróg powiatowych. 

Długość dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin powiatu 

kluczborskiego przedstawia się następująco: 

Gmina 
Obszar Długość w km 

razem 

Udział 

procentowy miejski wiejski 

Byczyna 6,582 85,365 91,947 23,45% 

Kluczbork 13,920 104,035 117,955 30,08% 

Lasowice Wielkie 0,000 72,831 72,831 18,58% 

Wołczyn 7,999 101,355 109,354 27,89% 

Powiat 

Kluczborski 
28,501 363,586 392,087 100,00% 
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Większość dróg powiatowych posiadają nawierzchnię twardą (95%) a pozostałe drogi 

nawierzchnię gruntową. Typy i rodzaje nawierzchni jezdni dróg powiatowych przedstawiają się 

następująco: 

 

Typ nawierzchni  Rodzaj nawierzchni Długość w km 

Twarda Bitumiczna 359,069 

Brukowcowa 0,573 

Kostka kamienna 1,931 

Tłuczniowa 7,986 

Betonowa 4,343 

Twarda Suma 373,902 

Gruntowa Gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 17,144 

Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp. 1,041 

Gruntowa Suma 18,185 

Suma końcowa 
 

392,087 

 

Większość (92%) nawierzchni jezdni dróg powiatowych, to nawierzchnie bitumiczne o bardzo 

długim okresie eksploatacji. Czas, jaki upłynął od ostatniego remontu (odnowa, modernizacja), 

przebudowy i budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej zestawiono w tabeli: 

Wiek nawierzchni 

Długość w km Udział procentowy 

Obszar 

miejski 

Obszar  

wiejski 
Ogółem 

Obszar 

miejski 

Obszar 

wiejski 
Ogółem 

do 30 lat 13,995 130,663 144,658 3,90% 36,39% 40,29% 

do 10 lat 7,306 83,816 91,122 2,03% 23,34% 25,38% 

od 10 do 20 lat 4,735 43,379 48,114 1,32% 12,08% 13,40% 

od 20 do 30 lat 1,954 3,468 5,422 0,54% 0,97% 1,51% 
 

od 30 do 50 lat 13,745 200,666 214,411 3,83% 55,89% 59,71% 

od 30 do 40 lat 8,932 139,465 148,397 2,49% 38,84% 41,33% 

od 40 do 50 lat 4,813 61,201 66,014 1,34% 17,04% 18,38% 
 

Suma końcowa 27,740 331,329 359,069 7,73% 92,27% 100,00% 

 

Priorytetem w roku 2020 było systematyczne usuwanie ubytków w nawierzchni, stanowiących duże 

zagrożenie dla użytkowników. W roku 2020 na bieżące naprawy ubytków w jezdni wydano 

330 409,61 zł. 

  

W pasach drogowych dróg powiatowych usytuowane są przystanki komunikacyjne udostępniane 

dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych. W roku 2020 

powstały 2 przystanki (ul. Sikorskiego w Kluczborku) a 3 przystanki przeszły pod zarząd gminy 

Kluczbork (ul. Mickiewicza i Moniuszki w Kluczborku). Ilość przystanków komunikacyjnych 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych z podziałem na poszczególne gminy 

przedstawia się następująco: 
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Gmina Obszar Suma 

Byczyna Miejski 4 

Zamiejski 70 

Byczyna Suma 74 

Kluczbork Miejski 9 

Zamiejski 88 

Kluczbork Suma 96 

Lasowice Wielkie Zamiejski 51 

Lasowice Wielkie Suma 51 

Wołczyn Miejski 8 

Zamiejski 91 

Wołczyn Suma 99 

Suma końcowa 
 

320 

 

Ilość obiektów mostowych i przepustów w roku 2020 zmniejszała się o 2 szt. (ul. Mickiewicza 

i Grunwaldzka w Kluczborku) i przedstawia się następująco: 

Asortyment Konstrukcja Ilość 

Obiekty inżynierskie  

(obiekt budowlany) 

mosty (wiadukty) 36 

przepusty 62 

Element drogi przepusty 419 

Ogółem: 516 szt. 

 

Zadania realizowane na drogach powiatowych w 2020 roku 

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania: 

1. W I kwartale 2020 roku zakończono realizowane od 2019 roku zadanie pn.: „Remont drogi 

powiatowej nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 

0+000 do km 0+441,07)”. Realizacja zadania wiązała się z poniesieniem następujących 

kosztów: 

Dokumentacja projektowa: 29 700 zł – dotacja celowa gminy Wołczyn 

Roboty budowlane: 818 631,22 zł, w tym:  

• dotacja celowa gminy Wołczyn: 431 499,09 zł,  

• dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 387 132,13 zł  

2. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1328O na odcinku 

o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340) chodnik w miejscowości Chocianowice” 

- wartość zadania: 29 999,70 zł  

- dotacja celowa Gminy Lasowice Wielkie: 29 999,70 zł. 

3. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340O na odcinku 

o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) chodnik w miejscowości Laskowice”. 

Wartość zadania: 21.525,00 zł. Dotacja celowa gminy Lasowice Wielkie: 21 525,00 zł. 
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Wydział Komunikacji i Transportu 

Wydział Komunikacji i Transportu w roku 2020 wydał 31081 decyzji w zakresie rejestracji pojazdów, 

uprawnień do kierowania pojazdami, licencji i zezwoleń na wykonywanie przewozów zarobkowych 

i zawodowych oraz w zakresie nadzoru na Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia 

Kierowców. Zostały również przeprowadzone coroczne kontrole Stacji Kontroli Pojazdów 

i Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących transport zawodowy 

i zarobkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W roku 2020 zauważono niewielki wzrost ilości załatwianych spraw, co skutkowało większymi 

dochodami. Mimo pandemii Wydział Komunikacji i Transportu obsługiwał klientów na bieżąco - 

przełożyło się to na ilość wydanych decyzji. 

W 2020 rok powiat kluczborski od miesiąca września przystąpił do programu dopłaty do przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy o funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączna kwota dopłaty 

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2020 

to 215.675.54 zł. 

 

9) OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  
 

Zadanie realizowane jest w ramach wyodrębnionego, jednoosobowego stanowiska ds. ochrony 

zabytków w powiecie kluczborskim. 

 

W ramach zadań wynikających z porozumienia z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia 

przez Wojewodę Opolskiego powiatowi kluczborskiemu, prowadzenia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Opolu, wydanych zostało m. in.: 

 77 decyzji administracyjnych;  

 156 opinii/wniosków z zakresu ochrony obiektów zabytkowych; 

 15 uzgodnień w związku z prowadzonym postępowaniem na budowę lub rozbiórkę 

obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków; 

 13 uzgodnień/odmów decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Jednocześnie prowadzone były interwencje, inspekcje i kontrole przestrzegania, i stosowania 

przepisów dot. ochrony zabytków, z przekazaniem inf. do WUOZ w Opolu. 

W 2020 r. prowadzono postępowania w sprawie samowolnie wykonywanych pacach na obiektach 

zabytkowych.  

 

Rozpoczęta w 2016 roku realizacja zadania Starosty dotycząca umieszczania na zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że podlega ona ochronie jest i będzie 

kontynuowana w latach następnych. 

 

Przeprowadzono coroczną aktualizację PLANU OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK 

KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH dla powiatu kluczborskiego. 

 

W związku ze stanem finansów publicznych powiatu kluczborskiego, a także wdrożonym 

programem naprawczym, Zarząd Powiatu w Kluczborku postanowił nie przyznawać w 2020 r. 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie powiatu 
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kluczborskiego. W ramach obowiązków dodatkowo udzielano informacji i pomocy właścicielom 

obiektów zabytkowych o możliwościach starania się o środki finansowe związane z ochroną 

obiektów zabytkowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także od Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z uwzględnieniem PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w zakresie zadań związanych z  finansowaniem ze środków 

budżetu państwa inwestycji związanych z ochroną cennych obiektów pn. „Dziedzictwo kulturowe – 

priorytet 1 – Ochrona Zabytków”. 

 

Pandemia COVID–19 nie wpłynęła na proces wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz 

uzgodnień i opinii w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Sprawy były załatwiane w terminie. 

 

 

10) GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

Zadanie to realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zadania Starosty z zakresu administracji rządowej 

zrealizowane w roku 2020 wynikające z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

1. Modernizacja ewidencji gruntów związana z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 

obrębów ewidencyjnych: Chudoba, Lasowice Wielkie, Szumirad, Trzebiszyn, Wędrynia 

dotyczących obszaru gminy Lasowice Wielkie w ramach, której założono 2003 budynki, 392 

lokale. 

2. Podstawowe zadania wydziału związane są z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji związane były z prowadzeniem ewidencji gruntów 

i budynków w systemie informatycznym, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

udostępnianiem danych, materiałów i informacji z prowadzonego państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.  Wydział prowadził sprzedaż map, wypisów i wyrysów z operatu 

ewidencyjnego, uzgadniał na naradach koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu.  

 

W 2020 roku do wydziału wpłynęło 11952 wniosków do realizacji z tego 5133 wniosków dot. obsługi 

zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniania danych, materiałów i informacji 

z prowadzonego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map, wypisów 

i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uzgadniania na naradach koordynacyjnych usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 6819 zmian w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków. 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt pn. 

„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. 

Określony termin realizacji projektu to lata 2018-2021 i współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wyżej wymienionego programu. 

 

Całkowity koszt projektu na lata 2018-2021 zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPOP.10.03.00-

16-0012/17-00 z dnia 27.03.2018r.  oraz aneksem wynosi 8.182.071,70 zł w tym: dofinansowanie 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 318 401,42 zł oraz wkład własny 

partnerów tj. wszystkich powiatów woj. opolskiego i wkład własny Województwa Opolskiego 

(łącznie) w wysokości 1.863.670,28 zł. 

Powiat kluczborski przeznaczy w latach 2018-2021 na realizację projektu łącznie kwotę udziału 

wkładu własnego w wysokości 102.564,92 zł. 
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Przedmiotem planowanego projektu jest wdrożenie elektronicznych e-usług publicznych, 

rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej. 

 

 

11) GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA 

 

Starosta Kluczborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej gospodaruje zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym 

zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz.1990), w szczególności 

utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, remonty, konserwacje, 

zabezpieczenie przed zniszczeniem itp. 

 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa polega w szczególności na: 

1) ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

2) zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, 

3) sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, 

4) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywaniu 

czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane  

z zasobu, 

5) zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu, 

6) wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu, 

7) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, 

8) regulowaniu stanu prawnego nieruchomości. 

 

W roku 2020 z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa zostały osiągnięte 

dochody w wysokości 840.894,65 zł. 

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 30.073,01 zł; 

2) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i dzierżawy - 731.809,14 zł; 

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 79.012,50 zł. 

 

Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu 

dzierżawnego - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, 

oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności osiąganych w okresie do dnia 31 

grudnia 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 potrącane było 50% środków, które 

stanowiły dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. W normalnych 

warunkach funkcjonowania, tzn. bez pandemii, potrąca się 25% środków. 

 

Liczba działek na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

 stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa - 1545 działek; 

 oddanych w użytkowanie wieczyste - 977 działki. 
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12) ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

Zadania powiatu z zakresu Administracji Architektoniczno-Budowlanej precyzuje prawo budowlane 
wraz z towarzyszącymi przepisami szczególnymi. 

Stan realizacji zadań Administracji Architektoniczno-Budowlanej w powiecie kluczborskim w roku 
2020 przedstawiał się następująco: 

 ilość udzielonych pozwoleń na budowę - 466 

 ilość udzielonych pozwoleń na rozbiórkę - 36 

 ilość decyzji odmownych - 3 

 ilość umorzonych postępowań - 33 

 ilość wniosków bez rozpoznania - 16 

 ilość zgłoszeń przyjętych skutecznie - 420 

 ilość zgłoszeń wycofanych - 36 

 ilość wydanych sprzeciwów do zgłoszeń - 10 

 ilość zarejestrowanych dzienników budów - 380 

 ilość wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali - 197 
 
Komórką organizacyjną Starostwa realizującą zadania wynikające z prawa budowlanego jest 
Wydział Budownictwa. 

 

13) OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

W odniesieniu do tego obszaru został opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kluczborskiego na Lata 2017-2020 z perspektywą na Lata 2021-2024”, przyjęty uchwałą Rady 

Powiatu w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 29 września 2017 r. 

Program zawiera wyznaczone cele i kierunki ochrony środowiska do 2020 roku w obszarach 

interwencji, między innymi: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 

geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, działalność edukacyjna. 

Zadanie realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku. 

W 2020 roku został opracowany Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kluczborskiego za lata 2017-2018. Cytowane niżej jego podsumowanie dobrze charakteryzuje stan 

środowiska powiatu kluczborskiego: 

„Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla powiatu lluczborskiego zostały 

w większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi. 

W ramach celów i kierunków ochrony środowiska wyznaczonych zostało 75 zadań. Z tych 75 zadań 

w latach 2017-2018 podjęto się realizacji 64. Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 

85,33%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Spora część zadań jest ciągłych i jest realizowana na 

bieżąco. Większość niezrealizowanych zadań miała charakter administracyjnych i nie było 

przesłanek do ich realizacji. Program Ochrony Środowiska określił również plan operacyjny, który 

zawierał 44 przedsięwzięcia własne i monitorowane. Zrealizowano 30 z nich. Dla Starostwa 

Powiatowego zostało wyznaczonych 14 zadań, z których zrealizowano 12. Stopień realizacji 

przedsięwzięć z planu operacyjnego dla powiatu kluczborskiego wynosi 68,18%. Inwestycje 

niezrealizowane w latach 2017-2018 mogą być podjęte w następnym okresie raportowanym. 

Władze powiatu, gmin oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację Programu główne 

nakłady finansowe przeznaczały na działania inwestycyjne związane z modernizacją dróg  



RAPORT O STANIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2020 ROKU 
 

 

 
59 | S t r o n a  

 

 

i poprawą ich stanu technicznego, termomodernizacją budynków, wymianą i modernizacją 

systemów ogrzewania, budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudową oczyszczalni 

ścieków i budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażaniem OSP. Podmioty 

wybierały te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb jednostek samorządu terytorialnego są 

najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz 

zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostki 

rozdysponowywały również środki na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, usuwanie 

wyrobów azbestowych, utrzymywanie terenów zieleni prowadzenie kontroli i monitorowanie stanu 

środowiska. Istotne miejsce zajmuje szeroko prowadzona edukacja ekologiczna. 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie powiatu wskazuje m.in. na 

wzrost długości sieci wodociągowej (o 2,4 km względem 2016 r.) i kanalizacyjnej (o 30,9 km). 

Odnotowano osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów, wzrost odebranych 

odpadów zbieranych selektywnie, brak zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym, dobrą 

jakość wód podziemnych. W 2018 r., w porównaniu do poprzednich lat, poniesiono znacznie 

większe wydatki budżetowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Monitoring powietrza 

wskazuje, że poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 w ostatnich latach utrzymuje nieznaczną 

tendencję spadkową i nie przekracza wartości średniorocznej. Przekroczono natomiast 24-

godzinne wartości dopuszczalne. Stężenia pyłu PM2,5 nie przekraczają wartości dopuszczalnej;  

w latach 2013-2017 wykazywały tendencję spadową, w 2018 r. nastąpił nieznaczny wzrost. 

Przekroczono natomiast wartości docelowe benzo(a)pirenu. Biorąc pod uwagę wyznaczone  

w POP cele do osiągnięcia w postaci redukcji emisji substancji, działania podejmowane przez 

gminę Wołczyn przyczyniły się do wysokiego poziomu redukcji. Natomiast gmina Lasowice Wielkie 

zanotowała jeden z czterech najniższych w województwie stopni redukcji. Również badania hałasu 

komunikacyjnego wskazują na przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, a ocena jakości 

wód powierzchniowych wskazuje na ich zły stan ogólny. 

W dalszym ciągu konieczne jest inwestowanie w działania z zakresu ochrony środowiska, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, wód powierzchniowych i przeciwdziałania 

zagrożeniom ponadnormatywnym hałasem. Należy podjąć starania służące realizacji zadań 

wyznaczonych w planie operacyjnym, które dotychczas nie zostały zrealizowane. 

Biorąc pod uwagę zawarte w opracowaniu informacje, wskazujące na liczne podejmowane 

działania oraz wynikająca z nich pozytywne aspekty, realizację Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Kluczborskiego za lata 2017-2018 ocenia się pozytywnie.” 

Realizując przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody w 2020 roku wydano decyzje 

administracyjne w liczbie: 

– 5 szt. dotyczące zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów, 

– 1 szt. – pozwolenie zintegrowane, 

– 2 szt. – uczestnictwo w handlu emisjami, 

– 1 szt. dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 

– 132 szt. dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

 

W 2020 roku wydano 4 zaświadczenia o wpisaniu do rejestru posiadania dzikich zwierząt, objętych 

ochroną gatunkową, w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub 

ssaków, przez prowadzących ich hodowlę. 
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14) ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

Dla tego obszaru został opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kluczborskiego 

na Lata 2017-2020 z perspektywą na Lata 2021-2024”, przyjęty uchwałą Rady Powiatu 

w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 29 września 2017 r. 

 

Program zawiera wyznaczone cele i kierunki ochrony środowiska do 2020 roku w obszarach 

interwencji, między innymi: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 

geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, działalność edukacyjna. 

 

Zadanie realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku. 

Realizując przepisy prawa w zakresie rolnictwa w 2020 roku wydano 105 szt. decyzji 

administracyjnych, dotyczących naliczenia świadczeń na rzecz spółki wodnej, w tym 3 szt. 

uchylonych. Wszystkie ustalają świadczenia dla Spółki Wodnej Gminy Kluczbork, która powstała 

w 2012 r. Wielu właścicieli gruntów rolnych nie jest zainteresowanych członkostwem w Spółce i 

istniejącymi melioracjami, które na terenie gminy Kluczbork przez ponad 15 lat nie były objęte 

działalnością żadnej spółki wodnej. Dla nich Starosta nalicza świadczenia pieniężne 

rekompensujące koszty wykonanych robót. Nie wszyscy rozumieją i respektują wspólny interes 

utrzymania urządzeń liniowych (np. rowów ziemnych), co czyni postępowania trudnymi do 

przeprowadzenia i w dalszej kolejności wyegzekwowania ustalonych należności.  

 

Na wniosek zainteresowanych wydano także w 2020 roku: 

– 107 szt. kart wędkarskich, 

– 15 szt. zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, według zasad obowiązujących do lipca 

2020 roku, 

– 1 szt.  dokumentu rejestracji sprzętu pływającego, według nowych zasad obowiązujących od 

sierpnia 2020 roku, 

– 182 szt. informacji o środowisku. 

– 6 szt. zaświadczeń o lasach 

 

Karty wędkarskie, informacje o środowisku (o lasach), zaświadczenia o lasach oraz zaświadczenia 

o rejestracji sprzętu pływającego przed zmianą przepisów, wydawane były „od ręki”. 

Ze względu na zmianę w 2020 roku przepisów dotyczących rejestracji sprzętu pływającego – 

obecnie obowiązująca rejestracja jachtów łodzi i jednostek pływających o długości od 7,5 m do 

24 m i mocy silnika powyżej 15 KW, już nie przebiega „od ręki”. Powodem tego jest produkcja 

dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej przez firmę zewnętrzną - Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych.  

 

Rozpatrywanie złożonych wniosków w czasie trwającej pandemii koronawirusa przebiegało bez 

większych komplikacji, z uwzględnieniem obowiązujących w tym okresie przepisów prawa oraz 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w tym zakresie.  

Decyzje administracyjne w 2020 r. były wydawane bez zbędnej zwłoki. Trzy z nich zostały uchylone 

do ponownego rozpatrzenia.  
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15) PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa określone są m.in. w „Strategii 

Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022” - Pole operacyjne 1.6.wysoki poziom bezpieczeństwa 

publicznego, kierunek działania 1.6.1. wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych  

i cywilizacyjnych. Kierunek działania 1.6.2. wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb 

bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kluczborskiego. 

Ponadto zadania realizowano w oparciu o „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2025” przyjęty uchwałą 

Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 czerwca 2019 roku.  

Zadania z tego obszaru realizowali: Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego 

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Komenda Powiatowa Policji  

w Kluczborku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.  

W zakresie bezpieczeństwa publicznego należy wskazać, że w całym 2020 roku w powiecie 

kluczborskim ujawniono łącznie 15 415 wykroczeń, co stanowi wzrost o 3 240 wykroczeń 

w porównaniu do roku 2019, w którym ujawniono 12 969 wykroczeń.  

Z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu kluczborskiego za okres styczeń – grudzień 

2020 roku wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - ilość wypadków 

drogowych nieznacznie spadła z 32 do 22, (-10 zdarzeń) nastąpił spadek osób zabitych z 6 do 4 

(-2 osoby), odnotowano spadek osób rannych 31 do 19 (-12 osób rannych). Zanotowano spadek 

kolizji drogowych z 679 do 520 (-159 zdarzeń). 

Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2020 roku odnotowano 537 zdarzeń drogowych (706 w 2019 

roku). 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji  

w Kluczborku z kategorii kradzież z włamaniem odnotowano łącznie 128 przestępstw tj. o 48 

czynów więcej niż w roku 2019. Na ternie gminy Byczyna stwierdzono 6 przestępstw a na terenie 

gminy Wołczyn stwierdzono 39 przestępstw tego typu. Natomiast na terenie gminy Kluczbork 

i Lasowic Wielkich stwierdzono 83 czyny z art. 279 k.k. tj. o 22 więcej niż w 2019 roku. Tak wysoki 

wzrost jest spowodowany tym, że w 2020 roku zgodnie z orzecznictwem sądowym do kradzieży  

z włamaniem zalicza się również wykorzystanie skradzionej karty płatniczej.  

Analizując miniony 2020 rok należy stwierdzić, że wszystkie służby porządku publicznego, jak  

i sama formacja Policji stanęły niewątpliwie przed nowym dużym wyzwaniem, sytuacją kryzysową, 

jaka była epidemia wirusa SarsCov2. Kluczborscy policjanci w ramach dodatkowych zadań, które 

były podyktowane troską ożycie i zdrowie mieszkańców powiatu kluczborskiego dokonywali 

kontroli zasad przestrzegania nałożonych izolacji oraz kwarantann domowych. Podczas w/w 

czynności dokonano kontroli 10 tysięcy osób objętych kwarantanną oraz 2,5 tysiąca osób objętych 

izolacją domową. W ramach codziennych czynności na bieżąco były prowadzone działania, które 

miały na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa m.in. przeprowadzano kontrole  

w miejscach, obiektach, w których mogło dojść do łamania obowiązujących zasad oraz ograniczeń, 

stanowczo reagowano również na łamanie obowiązujących przepisów. Czynności policjantów 

polegały również na działaniach prewencyjnych polegających na propagowaniu wśród lokalnej 

społeczności zasad przestrzegania dystansu społecznego, zakrywania twarzy, odpowiedniego 

zachowania w miejscach publicznych.  

Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 pokazuje, że 

rozkład zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do lat 
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poprzednich. Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów uznaje się za 

dobry i porównywalny z latami poprzednimi.  

W roku 2020 jednostki straży pożarnych w powiecie kluczborskim interweniowały 1438 razy, 

średnio co 6 godzin i 10 minut. W porównaniu z rokiem 2019 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 59% 

(537 zdarzeń). Ilość pożarów zmniejszyła się o 69 zdarzeń, a miejscowych zagrożeń wzrosła  

o 538 zdarzenia. Alarmów fałszywych odnotowano o 68% więcej niż w roku poprzednim.  

Najwięcej zdarzeń w roku 2020 odnotowano w gminie Kluczbork 278, co stanowi 38,8% wszystkich 

interwencji. We wszystkich gminach miejsko-wiejskich występuje zdecydowanie więcej zdarzeń niż 

w gminie wiejskiej Lasowice Wielkie (70).  

Do likwidacji skutków zdarzeń dysponowano samodzielnie jednostki OSP podczas 69 pożarów  

i 715 miejscowych zagrożeń. Udział tylko jednostek OSP w tych zdarzeniach wynikał ze skali oraz 

charakteru zdarzenia. Wszystkie pożary, to pożary małe np. pożar nieużytków, śmietników itp., 

natomiast miejscowe zagrożenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnych wiatrów, lokalnych 

podtopień i działań związanych z COVID 19. (rozgłaszanie komunikatów, dowóz żywności, 

rozstawianie i utrzymanie namiotów). 

Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącu luty (174). Wynika to z przechodzącego w tym miesiącu 

przez powiat frontu atmosferycznego, który spowodował 40 miejscowych zagrożeń oraz na 

przełomie miesiąca czerwiec – lipiec, gdzie zanotowano 58 miejscowych zagrożeń, głównie działań 

związanych z zalanymi posesjami w wyniku nawalnych deszczy.   

Gotowość jednostek KSRG jest utrzymana na dobrym poziomie. Średni czas dysponowania 

jednostek systemu KSRG wyniósł ok. 3 minuty. 

 

Epidemia koronawirusa 

W roku 2020 została uruchomiona rezerwa celowa przeznaczona  na realizację zadań własnych  

z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020 r. stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV- w kwocie 144 000,00 zł. 

Dodatkowo została ona zwiększona o kwotę 170.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące  

z rezerwy celowej  w 2020  r. w wysokości 297.166,60 zł przeznaczono na realizację zadań 

własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, między innymi na:  

 przygotowanie wyznaczonego miejsca do odbywania kwarantanny instytucjonalnej 

w województwie opolskim zlokalizowanym Wojewódzkim Kampusie Sportowo - 

Rekreacyjnym STOBRAWA w Kluczborku ul. Sportowa 7. Dokonano zakupów m.in. środki 

ochrony osobistej, środki higieniczne i czystości, środki dezynfekujące, art. spożywcze, 

kubła na odpady medyczne, worki na śmieci, termometry, czajniki elektryczne, itp.,  

 w celu realizacji zadań Starosty Kluczborskiego w zakresie zarządzania kryzysowego 

wynikających z Procedury kwarantanny instytucjonalnej na terenie województwa 

opolskiego w związku z rozprzestrzenianiem  się choroby zakaźnej COVID-19, zlecono 

Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.  

w Kluczborku całodobowego zabezpieczenia środka transportu na potrzeby przewozu 

osoby lub grupy osób, które nie mogą dotrzeć we własnym zakresie  

do wyznaczonego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu do 
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miejsca odbycia kwarantanny instytucjonalnej, 

 na potrzeby prowadzenia działań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

zakupiono laptop,  

 kolejnym zrealizowanym zadaniem w związku z wprowadzonym stanem epidemii było 

przewiezienie uczniów maturzystów szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego 

pochodzących z Ukrainy z przejścia granicznego RP w Medyce w dniu 22.05.2020 r. do 

miejsca odbycia obowiązkowej kwarantanny wyznaczonego przez Wojewodę Opolskiego 

w Hotelu DeSilva Premium w Opolu oraz po zakończeniu kwarantanny z Hotelu do 

Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w dniu 01.06.2020 r. 

Dowieziono również uczniów maturzystów z Białorusi w dniu 23.06.2020 r. po ich 

przyjeździe Opola do Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,  

 przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów i pracowników ZOL w Wołczynie 

w dniach 28.05.-03.06.2020 r. w związku z zarządzeniem kwarantanny dla osób 

przebywających w ZOL-u przez PPIS w Kluczborku. 

 zakup namiotów ochronnych 2 szt. na potrzeby wykonania śluz ochronnych na terenie 

szpitala PCZ S.A. w Kluczborku. 

 przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób przebywających na kwarantannie 

w oddziale pediatrycznym PCZ S.A. w Kluczborku (11.08.-18.08.2020). 

 zakupiono na potrzeby PCZ S.A. w Kluczborku 7 szt. 240 l pojemników na odpady  

 przygotowanie i dostarczanie posiłku dla personelu medycznego PCZ S.A. w Kluczborku 

w związku z przekształceniem decyzją Wojewody Opolskiego z dniem 27 października 

2020 r. szpitala, w szpital leczący pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. 

 zakupiono na potrzeby PCZ S.A. w Kluczborku sprzęt medyczny przeznaczony do 

prowadzenia działalności leczniczej dotyczącej leczenia niewydolności oddechowej 

pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS-Cov-2. 

 zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu 

ozonator oraz sterylizator przepływowy UVC. 

 na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej w powiatowych placówkach oświatowych zostały 

zakupione laptopy, 

 pozostałe wydatki zostały przeznaczone m. in. na zakup na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, jednostek organizacyjnych powiatu, Powiatowego Centrum 

Zdrowia S.A w Kluczborku, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku, 

jednostek OSP w powiecie kluczborskim:  m. in. środków ochrony indywidualnej 

(rękawiczek ochronnych, przyłbic, maseczek jednorazowych i wielorazowych, fartuchów 

ochronnych, kombinezonów ochronnych itp.) środków dezynfekujących, szyby i ścianek 

ochronnych, stojaków i dozowników do płynu dezynfekcyjnego, materiałów do produkcji 

przyłbic ochronnych, naklejek do oznakowania wyznaczonych miejsc, pulsoksymetrów.  

 

Powiat kluczborski prowadził w 2020 roku działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

realizując „Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Kluczborskiego”. 

W ramach zadania utrzymywano powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, na wyposażeniu, 

którego znajdują się m.in.: worki polipropylenowy szt. 4750, osuszacze kondensacyjne – szt. 8, 

plandeka pokryciowa – szt. 13 

Zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Kluczborskiego w dniu 21 

stycznia 2020 r. 
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W 2020 roku złożono 18 wniosków na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich zza granicy  

w celu ich pochowania na terenie powiatu kluczborskiego. Na wszystkie wnioski zostały wydane, 

w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku, pozytywne 

decyzje. Decyzje wydawane są najczęściej w dniu złożenia wniosku, najpóźniej zaś dnia 

następnego. Żadna decyzja nie została zaskarżona lub uchylona. 

 

16) OBRONNOŚĆ 

Zadania powiatu kluczborskiego z zakresu obronności w 2020 roku realizowano w oparciu o: „Plan 

szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku na 2020 rok”, uzgodniony 

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w dniu 27 lutego 2020 r., „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok”, uzgodniony 

przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 05 grudnia 2019 r. oraz „Plan Kwalifikacji Wojskowej 

w Powiecie Kluczborskim” – (wyciąg Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej zatwierdzony 

przez Wojewodę Opolskiego w dniu 9  stycznia 2020 r.). Realizacją zadań z zakresu obronności 

zajmował się Wydział Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku. 

 

Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego – Starosta Kluczborski w dniu 21 stycznia 2020 r.  

zorganizował oraz przeprowadził szkolenie dla naczelników i pracowników samorządów gminnych 

realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

 

W dniach od 3 marca do 13 marca 2020 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową w Powiecie 

Kluczborskim. Kwalifikacja wojskowa, która miała trwać do 25.03.2021 r. została skrócona  

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

W dniach 22 - 23 października 2020 r., w ramach treningu decyzyjnego SWA - 20 oraz gry obronnej 

„OBRONNOŚĆ 2020” realizowano zadania związane z uruchomieniem PK HNS poprzez 

przedsięwzięcia w zakresie logistycznego wsparcia przemieszczających się Sojuszniczych Sił 

Wojskowych, realizacją procedur wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu 

zarządzania kryzysowego, rozpowszechnianiem komunikatów  systemu powszechnego 

ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z  powietrza, realizacją procedur 

uruchamiania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz 

doskonalenia wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA).  

 

W dniu 19 listopada 2020 r. zgodnie z opracowanym Programem szkoleń obronnych na lata  

2019 – 2021, oraz Planem szkolenia obronnego na 2020 rok, przeprowadzono powiatowe 

szkolenie obronne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku i powiatowych 

jednostek organizacyjnych, gmin powiatu, którego tematem było doskonalenie przygotowania 

kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Kluczborku i zespołów zadaniowych (grup 

operacyjnych) wchodzących w skład stanowisk kierowania Starosty Kluczborskiego, Systemu 

Stałego Dyżuru Starosty Kluczborskiego, stanu osobowego Akcji Kurierskiej, Kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego, osób prowadzących sprawy obronne 

w gminach Kluczbork, Wołczyn, Byczyna  w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie 

decyzji podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz współdziałania powiatowych 

jednostek organizacyjnych w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa. 
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Ponadto aktualizowano dokumenty planistyczne oraz realizowano bieżące zadania z zakresu 

spraw obronnych i obrony cywilnej. 

 

17) PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU 

PRACY 

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na podstawie ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 

z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także innych aktów 

prawnych, odnoszących się zarówno do rynku pracy, jak i do kompetencji i obowiązków jednostek 

administracji państwowej i samorządowej.  

 W swoich działaniach PUP dąży do ograniczenia poziomu bezrobocia w powiecie kluczborskim, 

ale też wsparcia efektywnego zatrudnienia poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości i dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców 

i pracowników. Wszystkie zadania, które realizuje wynikają bezpośrednio z potrzeb lokalnego 

rynku pracy, trendów demograficznych oraz czynników gospodarczych. 

Wskaźnik stopy bezrobocia dla powiatu kluczborskiego wyniósł w grudniu 2020 r. 8,5%. Na dzień 

31.12.2020 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 1765 osób (w tym 1042 kobiet – 

59,03%). Ponadto 219 osób posiadało prawo do zasiłku (12,41%). 

 
Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie i kraju w 2020 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącach od I-XII 2020 zarejestrowano ogółem 2 409 osób bezrobotnych, szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela: 
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M-c:  I II III IV V VI V II VIII IX X XI XII 

Liczba 
rejestracji 

w m-cu 

293 208 213 188 182 197 197 168 244 170 170 179 

z 
zasiłkiem 

66 45 37 51 49 65 25 28 39 37 28 30 

Po raz 
pierwszy  

55 32 33 31 28 37 43 28 67 48 39 12 

Po raz  
kolejny 

238 176 180 157 154 160 154 140 177 122 131 167 

 

Zbiorcze zestawienie rejestracji bezrobotnych na dzień 31 XII 2020 roku: 

Zarejestrowani bezrobotni (łącznie): 2409 

Zarejestrowani bezrobotni z prawem do zasiłku: 500 

Zarejestrowani bezrobotni po raz pierwszy: 453 

Zarejestrowani bezrobotni po raz kolejny: 1956 

 

Na dzień 31 XII 2020 roku wyrejestrowanych zostało 2 119 osób, w tym na podjęcie zatrudnienia 

1 249 osób. 

M-c:  I II III IV V VI V II VIII IX X XI XII 

Liczba  
wyrejestrowanych  

 w m-cu 

194 238 226 83 79 183 209 211 212 189 162 133 

W tym na podjęcie 
pracy 

103 93 116 42 58 107 125 146 145 110 114 90 

 
W 2020 roku do Urzędu wpłynęło 730 ofert pracy na łączną liczbę 1 259 miejsc pracy. Większość 

stanowiły tzw. oferty pracy zamknięte tj. oferty, w których pracodawca nie wyraził zgody, aby 

zostały upowszechnione jego dane kontaktowe. 

 oferty pracy otwarte: 358 na 860 miejsca pracy, 

 oferty pracy zamknięte (tj. oferty, które są realizowane przez pracowników pośrednictwa 

pracy i są skierowane tylko i wyłącznie do osób zarejestrowanych w Urzędzie): 372 na 399 

miejsca pracy. 

Na dzień 31 XII 2020 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: 
 

 
 

Nazwa zawodu 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej 

Ogółem W tym: pracy 
subsydiowanej 

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej 101 0 

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste 
w przemyśle 

90 0 

Sortowacz surowców wtórnych 75 0 
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Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 62 0 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 41 5 

Pomocniczy robotnik budowlany 33 8 

Magazynier 28 2 

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste 

gdzie indziej niesklasyfikowani 

25 1 

Spawacz 25 0 

Tapicer 23 2 

 

Ponadto PUP Kluczbork realizuje również zadania w ramach tzw. sieci EURES Europejskich Służb 

Zatrudnienia, obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie 

mobilności na rynku pracy. W 2020 roku PUP upowszechnił m. in. na swojej stronie internetowej 

oraz na tablicach w siedzibie Urzędu – 73 oferty pracy EURES. 

 
Decyzje administracyjne  
W 2020 roku wydano 6 002 decyzje dotyczące uznania lub odmowy uznania osoby za bezrobotną 
oraz o utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu i odmowie przyznania, wstrzymaniu lub 
wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku. Od decyzji administracyjnych 
wydanych przez tutejszy Urząd wpłynęło 13 odwołań, z tego 5 odwołań przekazano do organu II 
instancji, z czego 5 decyzji Wojewoda Opolski utrzymał w mocy, a 8 decyzji uchylono w miejscu 
(PUP). Wydano również 281 zawiadomień lub postanowień w sprawie wznowienia lub wszczęcia 
postępowania administracyjnego dotyczącego statusu osoby bezrobotnej lub świadczeń (zasiłki, 
stypendia). 

 
Bieżąca obsługa  
W ramach bieżącej obsługi interesantów na dzień 31 XII 2020 roku wydano 3 860 zaświadczeń,  
z tego: 2637 elektronicznie SEPI, 1221 pozostałe. Ponadto przekazano bezrobotnym 760 
informacji podatkowych PIT-11 oraz 760 rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych.  
W ramach Koordynacji Systemu Zabezpieczenia Społecznego przesłano do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu 24 wnioski o pomoc w uzyskaniu druków U1 (okresów, które należy 
uwzględnić przy przyznawaniu prawa do zasiłku) i U002 (przebiegu ubezpieczenia) lub przyznanie 
prawa do zasiłku. Z transferu zasiłku nabytego w krajach UE skorzystało 30 osób zamieszkujących 
nasz powiat. Do urzędu wpłynęło 605 wniosków o udostępnienie informacji o osobach 
bezrobotnych. 

 
Ubezpieczenia  
W 2020 roku przesłano ZUS - owi 8 560 zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub 
wyrejestrowań z ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków ich rodzin.  
 
Rodzaj zgłoszeń                                                                     Liczba zgłoszeń  
 
ZZA – ubezpieczenia zdrowotne  2 544 
ZUA – ubezpieczenia zdrowotne i społeczne  1 272 
ZCNA – zmiany danych o członkach rodziny  1 007 
ZWUA – wyrejestrowania z ubezpieczenia  3 737 
OGÓŁEM  8 560 
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Pobierając co miesiąc raport ZUS dotyczący zbiegu tytułu ubezpieczeń, pracownicy urzędu 
wszczynają postępowanie w celu weryfikacji okresów nakładających się ubezpieczeń 
z innych tytułów niż status osoby bezrobotnej. Na dzień 31 XII 2020 roku w ramach otrzymanego 
raportu U3 z ZUS 256 osób podlegało weryfikacji. 
 
 
USŁUGI RYNKU PRACY 

 
Poradnictwo zawodowe  
W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku poradnictwem indywidualnym objęto 
608 osób.  W procesie poradnictwa zawodowego wykorzystywane są testy do badania 
zainteresowań zawodowych, kompetencji, umiejętności czy uzdolnień. Analiza własnych 
predyspozycji zawodowych stwarza klientom możliwość dokonywania racjonalnych wyborów 
i przygotowania realistycznych projektów dotyczących rozwoju kariery zawodowej. 
 
Szkolenia dla bezrobotnych 

Urząd organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej. Szkolenia 

grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych i poprzedza je zorganizowana 

rekrutacja prowadzona przez pracowników PUP. Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane 

przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy i realizowane są na ich wniosek, pod warunkiem 

uzasadnienia celowości szkolenia.  

 

W 2020 roku organizowano szkolenia indywidualne, co było spowodowane racjonalnym 

i efektywnym gospodarowaniem środkami będącymi w dyspozycji PUP. Na szkolenia skierowano 

31 osób bezrobotnych, które po zakończonym szkoleniu miały zagwarantowane podjęcie 

zatrudnienia u wskazanego przez siebie pracodawcy. Natomiast w przypadku szkoleń grupowych 

zorganizowano 1 szkolenie dla 5 osób. 

 

Bony szkoleniowe  

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący 

gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, 

które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W 2020 r. tutejszy Urząd przyznał bony 

szkoleniowe dla 6 osób bezrobotnych. 

 

Studia podyplomowe  

Urząd, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów 

podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% 

przeciętnego wynagrodzenia. W 2020 r. tutejszy Urząd sfinansował koszty studiów 

podyplomowych dla 2 osób bezrobotnych. 

 

Cudzoziemcy 

W 2020 roku zarejestrowano 11 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatecznie wydano 8 decyzji o zezwolenie na pracę 

sezonową. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą nadal pracować 

w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający180 dni 

w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest powiadomić o podjęciu (w tym 

samym dniu) lub też niepodjęciu (w terminie 7 dni) pracy przez cudzoziemca, a także do uiszczenia 

opłaty w wysokości 30 zł za jedno złożone oświadczenie. Uiszczona opłata stanowi dochód 

powiatu, z czego 50% kwoty przekazywane jest do Ministerstwa. Na dzień 31 XII 2020 roku 

zarejestrowano ogółem 415 oświadczeń. 
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Informacja starosty 
Informacja starosty to wynik testu rynku pracy, tj. procedury uzyskania informacji na temat sytuacji 

na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska 

obywatela Polski lub obywatela UE. W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku wydał 

pracodawcom informację starosty na łączną liczbę 370 stanowisk pracy. 

 

 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 

Organizacja robót publicznych  

W 2020 roku zawarto 40 umów w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych na 40 

stanowisk pracy.  

Organizacja stażu  

W ramach środków będących w dyspozycji tutejszego Urzędu w 2020 r. na staże zostało 

skierowanych ogółem 298 osób bezrobotnych.  

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  

W 2020 roku zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej było duże, do tego 

czasu do tutejszego urzędu wpłynęło 47 wniosków o przyznanie ww. środków, z których 32 zostały 

rozpatrzone pozytywnie i uzyskało dofinansowanie. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

Urząd może podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, 

niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole zrefundować koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.  

W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku wpłynęło 37 wniosków o refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Łącznie utworzono, w ramach zawartych 

umów, 27 nowych stanowisk pracy.  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na 

dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego  

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 

dysponował środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 239.479,36 zł. Łącznie 

kształceniem ustawicznym w ramach środków z KFS objętych zostało 119 osób. 

Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia 

W 2020 roku zainteresowanie tą formą pomocy było dość małe, ponieważ do tutejszego Urzędu 

wpłynęły 4 wnioski, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie i zostały zrealizowane. 

Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, z częściowym 

dofinansowaniem (refundacją) pracodawcy wynagrodzenia przez Urząd Pracy. W 2020 roku do 

tutejszego Urzędu wpłynęło 30 wniosków, z czego 24 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 
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Bon na zasiedlenie 

Celem tego instrumentu jest zachęcenie młodych bezrobotnych i/lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, którzy zarejestrowani są jako poszukujący 

pracy do samodzielnego podejmowania pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

W 2020 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 9 wniosków, z czego 9 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. 

Wydatkowanie środków z funduszu pracy i europejskiego funduszu społecznego na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku przeznaczył na aktywizację osób bezrobotnych 
3.856.891,96 zł, w tym: 

▪ W ramach algorytmu – 977.928,35 zł (25,35%); 

▪ POWER – 1.215.541,17 zł (31,52%); 

▪ RPO WO – 1.663.422,44 zł (43,13%). 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział środków według form pomocy: 

▪ Szkolenia –  37.258,37 zł (0,97%); 

▪ Finansowanie studiów podyplomowych – 5.556,54 zł (0,14%); 

▪ Roboty publiczne – 266.514,64 zł (6,91%); 

▪ Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 679.103,52 zł (17,61%); 

▪ Staże – 2.044.105,05 zł (52,99%); 

▪ Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 607.746,37 zł (15,76%); 

▪ Bon szkoleniowy – 25.848,52 zł (0,67%); 

▪ Prace interwencyjne – 135.610,63 zł (3,52%); 

▪ Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego powyżej 50 r. ż. –  33.898,32 zł (0,88%); 

▪ Bon na zasiedlenie – 21.250,00 zł (0,55%). 

 

 

977928,35

1215541,17

1663422,44

ALGORYTM

POWER

RPO WO
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Przeznaczenie środków: 

▪ Algorytm 977.928,35 zł 

Forma aktywizacji Kwota % 

Staże 322.697,57 zł 32,99 

Szkolenia 28.955,27 zł 2,96 

Studia podyplomowa 5.556,54 zł 0,57 

Roboty publiczne 266.514,64 zł 27,25 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

101.633,15 zł 10,40 

Doposażenie stanowiska pracy 92.000,00 zł 9,41 

Bon zasiedleniowy 21.250,00 zł 2,17 

Bon szkoleniowy 25.848,52 zł 2,64 

Prace interwencyjne 79.574,34 zł 8,14 

Refundacja wynagrodzeń bezrobotnych 
powyżej 50 r. ż. 

33.898,32 zł 3,47 

 

▪ POWER 1.215.541,17 zł  

Forma aktywizacji Kwota % 

Staże 884.868,95 zł 72,79 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

215.710,16 zł 17,75 

Doposażenie stanowiska pracy 114.962,06 zł 9,46 

 

▪ RPO WO 1.663.422,44 zł 

Forma aktywizacji Kwota % 

Staże 836.538,53 zł 50,29 

Prace interwencyjne 56.036,29 zł 3,37 

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

361.760,21 zł 21,75 

Doposażenie stanowiska pracy 400.784,31 zł 24,09 

Szkolenia 8.303,10 zł 0,50 

 

Pozostałe środki finansowe: 

 

Refundacja świadczeń integracyjnych – CISPOL Byczyna na dzień 31 XII 2020 roku 

Ilość osób przyjętych do CISPOL – 48 osób, 

Ilość wypłaconych świadczeń – 432, 

Wypłacona kwota – 382.457,91 tys. zł. 
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Dodatki aktywizacyjne na dzień 31 XII 2020 roku 

Liczba złożonych wniosków: 90 

- rozpatrzone pozytywnie: 88 

- rozpatrzone negatywnie: 1 

- wycofane: 1 

Liczba wypłaconych dodatków – 271 

Wypłacona kwota – 61.186,80 zł. 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku otrzymał środki PFRON w kwocie 30.000,00 

zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 

z późn. zm.). W ramach powyższych środków w 2020 roku podpisano 3 umowy o organizację stażu 

dla osób niepełnosprawnych na kwotę 27.078,80 zł. 

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, na którym podjęto 

3 uchwały. Powyższe uchwały dotyczyły: 

 wyrażenia opinii na temat umorzenia nienależnie pobranego świadczenia, 

 zaopiniowania podziału środków Funduszu Pracy na aktywne i fakultatywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu na rok 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, 

 zaopiniowania kwoty udzielanej na jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 23 000 zł na rok 2021. 

W trakcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy poruszano także ważne kwestie dotyczące bieżącej 

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w zakresie działań na rzecz promocji 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w naszym powiecie. Rozmawiano o bieżących 

działaniach w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków z rezerwy ministra oraz wysokości 

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przypadających dla powiatu kluczborskiego 

i priorytetach ich wydatkowania.  

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PUP Kluczbork w 2020 roku: 

Lp. Organ kontrolujący Temat kontroli Data 
przeprowadzenia 

kontroli 

1. Rada Powiatu - umowy stażowe zawarte w latach 2016-2019 21.11.2019- 
17.06.2020 

2. Państwowa Inspekcja 
Pracy w Opolu 

- kontrola w zakresie stosowania przepisów 
ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz reżimu sanitarno-epidemiologicznego 

02.09.2020-
03.09.2020 

3. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu 

- weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu 
prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu 
PO WER 

07.10.2020 
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Wydatki z budżetu na dzień 31 XII 2020 r.: 1.787.974,82 zł. 
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku: 1.130.974,91 zł. 
 
Łącznie: 2.918.949,73 zł. 
 

 

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 

 

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 1842 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono instrumenty wsparcia dla 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których celem jest ograniczenie negatywnych 

skutków wprowadzenia stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń. Część tych zadań została 

powierzona urzędom pracy. 

 

W katalogu instrumentów skierowanych do przedsiębiorców znalazły się następujące formy 

wsparcia: 

 

▪ Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) 

oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) - pożyczka do 5000 zł. 

W ramach art. 15zzd oraz 15zzda wpłynęło 3266 wniosków. Wsparcie zostało udzielone 

2481 podmiotom na łączną kwotę 12.322.983,29 zł. Umorzono 2 395 pożyczek na kwotę 

11.921.070,29 zł. 

 

▪ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc). 

W 2020 roku do Urzędu wpłynęło 585 wniosków. Wsparcie zostało udzielone 469 

podmiotom na łączną kwotę 2.341.820,00 zł. 

 

▪ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców (art. 15zzb). 

W 2020 roku do Urzędu wpłynęły 403 wnioski. Wsparcie zostało udzielone 251 podmiotom 

w celu utrzymania 2 099 miejsc pracy na łączną kwotę 8.143.053,18 zł. 

 

▪ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) oraz 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla 

kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2). 

W 2020 roku do Urzędu w ramach ww. artykułów wpłynęło 12 wniosków. Wsparcie zostało 

udzielone 7 podmiotom w celu utrzymania 59 miejsc pracy na łączną kwotę 169.331,73 

zł. 

 

▪ Jednorazowa dotacja (art. 15zze4) 

W 2020 roku do Urzędu wpłynęło 58 wniosków, natomiast wsparcie dla tych 

przedsiębiorstw zostało wypłacone w 2021 r. ze względu na brak środków. 
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18) WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – KLUCZBORSKI INKUBATOR 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

KLUCZBORSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy 

powiatu kluczborskiego, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie. Jeśli 

mają pomysł, dobry biznesplan, fundusze na rozpoczęcie działalności czy dotację na ten cel tu 

mogą liczyć na:  

• wynajem powierzchni biurowo – warsztatowych na preferencyjnych warunkach, po 

cenach niższych od cen rynkowych, 

• możliwość elastycznego wykorzystania sprzętu biurowego: faksu, kserokopiarki, 

projektora, komputerów oraz sali konferencyjnej, 

• dostęp do profesjonalnej obsługi administracyjnej i sekretarskiej obsługi adresowej 

i pocztowa, włącznie z nadawaniem i odbieraniem przesyłek, 

• doradztwo biznesowe, 

• doradztwo dotyczące pozyskiwania funduszy, także z UE, na rozwój przedsiębiorstwa 

• promocję firm z inkubatora (strona www, spotkania, targi itp.) 

• Usługę Wirtualnego Biura: skierowaną dla osób, które zamierzają założyć działalność 

i nie potrzebują biura lub dla osób, które szukają biznesowego adresu dla swojego 

przedsiębiorstwa lub do MŚP, które nie potrzebują biura na stałe. 

 

KIP ul. Sienkiewicza  

O wynajem lokali przy ul. Sienkiewicza 22 mogą starać się osoby, które są mieszkańcami 

powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które 

prowadzą już firmę, ale nie dłużej niż 3 lata (w momencie składania wniosku). 

Firmy lokujące się w KIP mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu powierzchni. 

W pierwszym roku działalności preferencja wynosi 50% co oznacza, że przedsiębiorca zapłaci 

połowę stawki bazowej za wynajem określonej w cenniku. Drugi rok działalności to już 55% tej 

stawki, a trzeci - 65%. W czwartym roku koszt wynajmu pomieszczenia wyniesie 100% stawki 

bazowej. Dodatkowo do ceny czynszu doliczana jest zryczałtowana opłata eksploatacyjna.  

12322983,29

2341820

8143053,18

169331,73

art. 15 zzd i art. 15 zzda
art. 15 zzc
art. 15 zzb
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W roku 2020 w budynku KIP przy ulicy Sienkiewicza ulokowanych było łącznie 15 firm.  

 

KIP ul. Moniuszki  

O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego 

i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą już firmę, ale 

nie dłużej niż 3 lata (w momencie składania wniosku). 

KIP oferuje lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność 

handlowo-usługową.  

Budynek jest parterowy i do każdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. 
Dodatkowo pomieszczenia wyposażone są: 
• w dostęp do Internetu WiFi; 
• w centralne ogrzewanie; 
• w sieć alarmową z monitoringiem grupy interwencyjnej; 
• w podlicznik energii elektrycznej; 

• w podlicznik wody (tylko lokale pod gastronomię); 

• w podzielniki centralnego ogrzewania; 

• w klimatyzację; 

 

W 2020 roku w KIP ulokowanych było łącznie 14 firm. 

 

Projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości 

Powiat kluczborski / Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, realizował dwa duże projekty 

wspierające rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Kluczborskim. 

1. Projekt pn. "Wsparcie na starcie” dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, 

realizowany na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 30.11.2020. 

Jego głównym celem było stworzenie na obszarze województwa opolskiego 44 trwałych miejsc 

pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej. 

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych 

zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym 

zwłaszcza: 

• kobiet, 

• osób w wieku 50 lat i więcej, 

• osób o niskich kwalifikacjach, 

• osób posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno 

dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, 

 

oraz do osób pracujących w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa 

opolskiego, w tym: 

• zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie 

przekraczają minimalnego wynagrodzenia. 

  

W ramach projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci: 

• dotacji na założenie działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż 6-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, 

nie więcej niż 25 000 zł brutto (wsparcie finansowe wypłacane w kwocie netto),  
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• wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000,00 zł brutto przez okres 6 

miesięcy/lub 12 miesięcy (wsparcie finansowe wypłacane w kwocie netto). 

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu, podpisano 44 umowy z uczestnikami projektu 

na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, wypłacono i rozliczono środki na otwarcie 

działalności.  

 

2. Projekt z zakresu innowacyjności, skierowany do MŚP z woj. opolskiego. Celem głównym 

projektu był rozwój gospodarki na terenie województwa, zwiększenie konkurencyjności oraz 

możliwości rozwoju działających na rynku przedsiębiorstw.   

 

 Projekt skierowany był do firm z sektora MŚP, działających na terenie województwa 

opolskiego od co najmniej 24 miesięcy z kluczowych branż zgodnych z RSIWO 2020 tj.: 

budowlanej, chemicznej, drzewno - papierniczej, maszynowej i elektromaszynowej, metalowej 

i metalurgicznej, paliwowo - energetycznej, rolno - spożywczej, transportowo - logistycznej, 

medycznej i rehabilitacyjnej, turystycznej  

Projekt oferował wsparcie doradcze w postaci: 

• Coachingu biznesowego, mentoringu zgodnie ze standardami ICF 

• Usług doradczych i prawnych 
• Inkubatora kontaktów biznesowych 
• Inkubatora marki 
• Psychologii w biznesie 

Po jego zakończeniu 40 przedsiębiorstw będzie korzystać z zaawansowanych usług (nowych 
i ulepszonych), świadczonych przez instytucje otoczenia biznesowego. 

W 2020 roku 18 przedsiębiorstw skorzystało z różnych form doradztwa oferowanych w ramach 

projektu, w tym 4 MŚP uczestniczyło w kilku z nich. W wymianie kontaktów biznesowych 

w ramach Eventu networkingowego uczestniczyło 15 MŚP.  

Przez cały okres trwania projektu w 2020 roku prowadzone były działania informacyjno-

promocyjne oraz rekrutacja nowych uczestników. Wartość projektu: 862 472,00 zł, w tym 

dofinansowanie EFRR: 638 987,50 zł.  

W związku z pandemią COVID-19 – zgodnie z § 15 pk.1 Uchwały NR XXI/175/2020 Rady 

Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty i odstąpienia od dochodzenia 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi 

kluczborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg – Dyrektor Kluczborskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości w roku 2020 r. udzieliła ulg w odniesieniu do czynszu najmu dla najemców 

Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzących działalność gospodarczą 

w budynkach KIP przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11 w Kluczborku.  

Łącznie w roku 2020 udzielono ulg w wysokości 25 832,98 zł. 
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19) OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

Zadanie „ochrona praw konsumenta” realizowane jest przez jednoosobowe, wyodrębnione 
i samodzielne stanowisko – Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zadanie to nałożone jest na 
samorząd powiatowy ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 275 ze zm.). Ma ono charakter usługowy, a czynności Rzecznika świadczone są 
nieodpłatnie dla konsumentów powiatu kluczborskiego.  
 
Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:  

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów;  

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów;  

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;  
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;  
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.  

 
Podstawową sferą działalności Rzecznika jest występowanie do przedsiębiorców, za zgodą 
konsumentów, w sprawach ochrony ich praw i interesów, zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 
i informacji prawnej oraz przygotowywanie dla konsumentów dokumentów w postępowaniu 
reklamacyjnym i pism procesowych. 
 
Porady dla konsumentów udzielane są: telefonicznie, osobiście w biurze Rzecznika oraz drogą 
elektroniczną (poprzez e-mail). 
 
W roku 2020 PRK w Kluczborku udzielił pomocy, porad i informacji prawnych łącznie 775 
konsumentom - mieszkańcom powiatu kluczborskiego. W liczbie tej mieści się 46 wystąpień 
pisemnych Rzecznika do przedsiębiorców, 575 to dokumenty przygotowane dla konsumentów 
(porady, zgłoszenia reklamacyjne, wystąpienia do przedsiębiorców, pisma procesowe, sprzeciwy 
od nakazów zapłaty, pisma w postępowaniu egzekucyjnym itp.) 
  
Ogólna liczba czynności pomocowych Rzecznika zmniejszyła się - w stosunku do roku 2019 - 
o 203, co zapewne zostało spowodowane sytuacją społeczną (pandemia). 
 
W 2020 r. PRK w Kluczborku nie występował do organów publicznych z wnioskami o stanowienie 
lub zmianę prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
  
W związku z pandemią koronawirusa – Covid-19 działalność Powiatowego Rzecznika w zakresie 
edukacji konsumenckiej została ograniczona i nie odbywały się osobiste spotkania z uczniami, 
seniorami oraz innymi grupami konsumentów.  
 
W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kluczborku cyklicznie zamieszczał artykuły oraz 
informacje ważne dla konsumentów na stronie internetowej powiatu. Od ponad 11 lat PRK 
w Kluczborku prowadzi w periodyku SPIKER stały dział o tematyce konsumenckiej W tym celu 
zarezerwowana jest nieodpłatnie cała kolumna gazety. W 2020 roku ukazało się w SPIKERZE  
8 artykułów przygotowanych przez Rzecznika, których treść w przewadze poświęcona była 
odpowiedziom na kierowane do redakcji pytania czytelników o tematyce konsumenckiej. 
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20) NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA 

Oprócz „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” powiat kluczborski dla tego zadania nie 

opracowywał polityki, strategii czy programów. 

Mając na względzie powyższe, na 2020 rok, w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, przyjęto priorytetowe zadania publiczne, które określono w § 7. ust. 2 załącznika 

do Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2020”, które obejmowały między innymi działania z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia 

świadomości prawnej społeczeństwa.  

Celem realizacji całego zadania było stworzenie sieci nieodpłatnego poradnictwa prawnego na 

terenie powiatu kluczborskiego polegającego na prowadzeniu przez powiat 2 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i mediacji (z których jeden był prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, 

a drugi przez organizację pozarządową) oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i mediacji prowadzonego przez organizację pozarządową. Powiat podpisał 

stosowne, wymagane ustawą, porozumienia i umowy dotyczące:  

 udostępnienia lokalu przeznaczonego na cele realizacji ww. zadania - podpisano 

porozumienie z gminą Wołczyn i gminą Byczyna; 

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu m.in. poprzez wyznaczenie 

adwokatów i radców prawnych do obsługi punktów - podpisano porozumienie z Okręgową 

Radą Adwokacką w Opolu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu; 

 świadczenia usług - umowy podpisano z prawnikami wyznaczonymi przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Opolu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu; 

 realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w 2020 roku, w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w Powiatowym Ośrodku 

Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. 

od 15.00 do 19.00; 

 realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w roku 2020, w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji 

prawnej, na terenie powiatu kluczborskiego. 

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej realizowało Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

W 2020 roku na realizację ww. zadania z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie 

3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiat kluczborski otrzymał dotację w wysokości 

198 000,00 zł, która została w 100% wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

Punkt zlokalizowany w gminie Wołczyn obsługiwany był przez adwokatów wyznaczonych przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Opolu i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Opolu. Natomiast punkty zlokalizowane w Kluczborku i Byczynie były 

obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w  wyniku przeprowadzonego otwartego 

konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą 

działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku 

(Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola) oraz punktu 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Byczynie (Fundacja Młodzi Ludziom z Borysławia) 

w Powiecie Kluczborskim w 2020 roku. 

 

Razem w ciągu roku we wszystkich trzech punktach udzielono 304 porady, z czego: 

- 160 porad udzielono w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Kluczborku, 

- 105 porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Wołczynie, 

-  39 porad w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Byczynie. 

 

Wszystkie punkty działały 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie, 

w godzinach: w Kluczborku od 15.00 do 19.00, w Wołczynie od 14.00 do 18.00 i Byczynie 

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 oraz w środę w godz. od 13.00 

do 17.00. 

 

Mimo zawieszenia z dniem 13.03.2020 roku, z powodu panującej pandemii, bezpośredniego 

stacjonarnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego do końca 2020 roku porady były udzielane za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość oraz poza lokalami punktów NPP i NPO.  

Realizacja ww. zadań była powierzona na podstawie umów zawartych z powiatem kluczborskim.  

Reasumując, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, będące zadaniem z zakresu administracji 

rządowej realizowanym przez powiat, zostało w 2020 roku w pełni zrealizowane, a udzielona 

powiatowi dotacja rozliczona. 

 

21) GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU KLUCZBORSKIEGO 
 
Obszar ten reguluje UCHWAŁA NR 168/730/2018 ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 

30 października 2018 roku w sprawie opracowania „Planu wykorzystania powiatowego zasobu 

nieruchomości Powiatu Kluczborskiego na lata 2019-2021” oraz Uchwała Nr XLV/335/2014 z dnia 

25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-

2022. Zadaniem zajmuje się Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu. 

 

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego są 

zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami w sposób następujący: 

1. Grunty zabudowane budynkami użytkowanymi w celu wykonywania zadań statutowych 

jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego (szkołami, internatami i warsztatami 

szkolnymi, placówkami oświatowo–wychowawczymi i opiekuńczymi, tereny zabudowane 

budynkami administracyjnymi) oddane w trwały zarząd – 16,0169 ha 

2. Grunty zajęte pod drogi powiatowe 496,7468 ha. 

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, zabudowane obiektami 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. oraz zabudowane 

budynkami szpitalnymi) – 4,8069 ha. 

4. Grunty będące w bezpośrednim władaniu powiatu kluczborskiego (zabudowane 

i niezabudowane) o pow. łącznej 10,6749 ha w tym: 

a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu, 

b) nieruchomości przeznaczone do zbycia, 

c) pozostałe nieruchomości. 
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W księgach Wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu nie 

występują wpisy obciążające hipotekę, znajdują się natomiast wpisy odnoszące się do: 

 Działka nr 91/25 (tereny szpitalne) obciążona służebnością dla każdorazowych właścicieli 

działek: 91/20 i 91/24. 

 Działka nr 91/8 (tereny szpitalne) obciążona służebnością dla każdorazowych właścicieli 

działek: 91/20 i 91/7. 

 

Innych obciążeń brak. 

 

Stan mienia powiatu kluczborskiego uległ zmianie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

• w zakresie zwiększeniu - 0. 

• w zakresie zmniejszeniu - o powierzchnie - 2,2997 ha w wyniku przeniesienia prawa 

własności działek:  

 nr 91/20 k. m. 12 obręb Kluczbork (tzw. budynek „nowej chirurgii”) na rzecz 

Powiatowego Centrum Zdrowia S. A. w Kluczborku, 

 nr 917/48 k.m. 7 obręb Jasienie - przeniesienie własności nieruchomości w wyniku 

odwołania darowizny na rzecz Skarbu Państwa, 

 nr 37/1, 40, 93/1, 94/2, 2, 19/6 i 19/8 k.m. 6 obręb Kluczbork - przeniesienia prawa 

własności na rzecz gminy Kluczbork, znajdujących się w pasach ulic: 

Grunwaldzkiej, Moniuszki, Mickiewicza i Waryńskiego.  

      

Inwestycje przeprowadzone w 2020 roku mające wpływ na zmiany w zakresie wartości mienia: 

 Termomodernizacja budynków oświatowych gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2) i powiatu kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum 

Kształcenia Ustawicznego) – nakłady poniesione w 2020 r. 607 015,75 zł. 

 

Ponadto powiat kluczborski posiada na stanie następujące mienie: 

1. Sieć wodociągowa z instalacją hydrantową zasilająca 19 działek budowlanych położonych 

w obr. wsi Bogacica o wartości 59 455,72 zł. 

2. Linia energetyczna zasilającą 19 działek budowlanych w obrębie wsi Bogacica o wartości 

3 840,28 zł. 

 

Informacja w zakresie udziałów i akcji spółek prawa handlowego przysługujących powiatowi 

kluczborskiemu: 

• 540 816 akcji po 25 zł każda o łącznej wartości - 13 520 400,00 zł jako kapitał zakładowy 

w „Powiatowym Centrum Zdrowia – S.A. w Kluczborku”, 

• 18 916 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej – 9 458 

000,00 zł stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji                                                       

Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kluczborku.                              
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22) PROMOCJA POWIATU, KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

Powiat kluczborski w 2020 roku nie ponosił nakładów finansowych na zadania promocyjne ze 

względu na wdrożony Plan Postępowania Naprawczego. Działania z zakresu promocji odbywały 

się na zasadzie wsparcia organizacyjnego i rzeczowego, polegającego na pomocy merytorycznej 

(np. zaprojektowanie dyplomów, plakatów, zaproszeń, udostępnienie sali, pomoc w załatwieniu 

innych spraw organizacyjnych itp.) oraz przekazaniu materiałów promocyjnych na nagrody 

(gadżety, publikacje). Materiały promocyjne pochodziły z zapasów wykonanych w roku 2018 

i latach poprzednich. Ponadto z uwagi na pandemię koronawirusa, wywołaną zakażeniem SARS-

COV-2 i związane z tym liczne ograniczenia i obostrzenia działalność kulturalna, sportowa 

i turystyczna była bardzo mocno ograniczona.    

 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 

 Organizacja Spotkania Noworocznego dla związków kombatanckich i emeryckich oraz 

wspierających je organizacji (20.01.2020).  

Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków kombatanckich 

i emeryckich z czterech gmin powiatu kluczborskiego, harcerze oraz wspierające je organizacje 

odbyło się na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

W imprezie wzięło udział blisko 140 osób, dla których była to okazja do wspólnego świętowania, 

prezentacji dorobku artystycznego zaproszonych stowarzyszeń, dyskusji i wymiany 

doświadczeń oraz możliwości zapoznania się z problemami, które napotykają w swej 

działalności organizacje powiatu kluczborskiego.  

 

 Organizacja wspólnie z Kluczborskim Inkubatorem Przedsiębiorczości 12. Edycji wręczenia 

„Plastrów Miodu” - nagród Starosty Kluczborskiego i Balu Charytatywnego (22.02.2020). 

Podczas gali organizowanej w hali OSiR, w której wzięło udział 215 osób, po raz dwunasty 

przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu 

kluczborskiego w kategoriach: biznes; kultura; sport; nauka; promocja powiatu oraz za 

całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. W kategorii 

turystyka Kapituła Plastrów Miodu zdecydowała nie przyznawać nominacji i nagród.  

Dochód z imprezy w wysokości 65 tysięcy złotych wsparł leczenie dwójki chorych dzieci 

Patryka „Patrysia” Radwańskiego cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni SMA oraz Magdaleny 

Jurowicz - dziewczynki po operacji guza mózgu. To największa suma w dwunastoletniej historii 

balu, której uzyskanie było możliwe dzięki licytacji charytatywnej wielu atrakcyjnych 

przedmiotów m.in. koszulek znanych polskich piłkarzy. 

 
Organizacja lub współorganizacja obchodów świąt państwowych:  

 

Ze względu na pandemię wirusa SARS-COV-2 oraz wynikające z niej obostrzenia w 2020 roku 

obchody świąt patriotycznych były organizowane zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami 

w sposób ograniczony lub symboliczny. Zarząd Powiatu w Kluczborku organizował lub 

współorganizował wspólnie z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami następujące 

wydarzenia:  

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - współorganizacja imprezy (1.03.2020 r.); 

 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej (13.04.2020 r.); 

 229. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3.05.2020 r.);  

 100. Rocznicę Bitwy pod Komarowem - współorganizacja imprezy (31.08.2020 r.);  
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 Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP i 81. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej 

(1.09.2020 r.);  

 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości (11.11.2020 r.).   

 

Wspieranie przedsięwzięć i imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty  

Z uwagi na epidemię koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia, dotyczące bezpieczeństwa 
organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku organizowały wydarzenia w znacznie 
mniejszym stopniu niż to miało miejsce w latach poprzednich.  
 
Starosta Kluczborski objął honorowym patronatem w 2020 r. między innymi takie imprezy jak: 
projekt "Promuj z nami zdrowy styl życia" w ramach, którego odbyły się Comber b@bski, „Sercem 
malowane - twórcze pasje kobiet” i Spotkanie z Muzą  - imprezy organizowane przez 
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”, Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych - Bieg Tropem Wilczym – współorganizowany przez Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Obwód Kluczborski, II Ogólnopolski Konwent pt. "Współpraca 
międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego"  organizowany przez Fundację 
„Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Kobiece Targi Rozmaitości, 
III Charytatywny Maraton Zumba Fitness dla Madzi Jurowicz. Ogólnopolskie Targi Turystyki 
Rodzinnej w Opolu. 
Starostwo wsparło organizację loterii fantowej podczas balu karnawałowego organizowanego 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Wołczynie. Na ten cel przekazano drobne gadżety 
promocyjne. Wsparto także organizację siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Las wokół nas”. 

Współorganizowanie imprez i udzielenie wsparcia rzeczowego  

Samorząd powiatu kluczborskiego w 2020 roku współorganizował z organizacjami pozarządowymi 
imprezy, które pomimo trudnego okresu związanego z epidemią udało się przeprowadzić. Oprócz 
wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, niejednokrotnie wsparcie to miało charakter rzeczowy 
m.in. w postaci przekazywania na te cele materiałów promocyjnych powiatu kluczborskiego. 

Samorząd Powiatu Kluczborskiego współorganizował niżej wymienione przedsięwzięcia poprzez:  

- przekazanie materiałów promocyjnych i pomoc w przygotowaniu dyplomów dla uczestników 
wystawy „Sercem malowane - twórcze pasje kobiet” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”;  

- przekazanie materiałów promocyjnych na XXV Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę 
Hetmańską”; 

- wykonanie plakatów, zaproszeń i dyplomów na „Powiatową Ligę Szachową Sołectw 2020” 
organizowaną przez Gminny Związek LKS Ligota Dolna i Kluczborskie Stowarzyszenie „Zawsze 
Razem”;  

- pomoc przy organizacji Finału „Akcji dla Serca 3”, podczas której wręczono sprzęt i maseczki 
ochronne dla strażaków z OSP powiatu kluczborskiego – organizator Stowarzyszenie OSP 
Powiatu Klb;  

- wsparcie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie kluczborskim poprzez 
przekazanie materiałów promocyjnych powiatu kluczborskiego na licytację. 

Publikacja materiałów prasowych 

W 2020 roku powiat kluczborski w czerwcu opublikował w gazecie Spiker „Listę Jednostek 

Nieodpłatnego Poradnictwa”. Obowiązek jej publikacji wynika z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 
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2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 t.j.).  

 

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

Współpraca powiatu kluczborskiego w tym obszarze odbywała się na podstawie „Rocznego 

programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2020” przyjętego Uchwałą Nr X/93/2019 z dnia 30 września 2019 r.  

Współpraca wiązała się między innymi z przystąpieniem organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do 

ogłaszanego przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające 

realizacje zadań publicznych (Uchwała Nr 56/224/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2020 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań 

publicznych w 2020 roku). 

Zadanie to realizowało Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 

W 2020 roku na realizację zadań publicznych w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono w budżecie powiatu 

kluczborskiego kwotę 50 000,00 zł, w tym: 

a) na zadania z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 5 000,00 zł; 

b) na zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

25 000,00 zł; 

c) na zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20 000,00 zł. 

 

Do konkursu złożono 19 ofert, wymogi formalne spełniło 17 ofert. 

Dotacje przyznano ostatecznie 17 podmiotom, w tym: 

 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dofinansowano 2 zadania na 

łączną kwotę 5 000,00 zł 

 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowano 

10 zadań na łączną kwotę 24 940,00 zł 

 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowano 5 zadań na 

łączną kwotę 16 010,00 zł  

 

W związku z panującą pandemią większość oferentów (9 ofert), którym przyznane zostały dotacje 

wspierające wycofała się z realizacji zadań publicznych w 2020 roku. Od realizacji ww. zadań 

odstąpiono zarówno przed podpisaniem umów - na podstawie pisemnej rezygnacji o braku 

możliwości realizacji zadania, jak i po ich podpisaniu - na podstawie § 11 umowy dotyczącego 

rozwiązania umowy za porozumieniem Stron. 

 

Natomiast na podstawie analizy sprawozdań końcowych, które zostały przyjęte przez Zarząd 

Powiatu w Kluczborku bez uwag, zgodnie z zawartymi umowami (i ich aneksami) zrealizowanych 

zostało w całości 8 zadań publicznych. W żadnym przypadku dotyczącym zrealizowanych zadań 

publicznych nie odnotowano zwrotów dotacji. 
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Łączna kwota faktycznie wykorzystanych środków na dotacje wspierające w 2020 roku wyniosła 

19 940,00 zł, w tym: 

a) w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 0,00 zł; 

b) w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6 940,00 zł; 

c) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 13 000,00 zł.  

 

W 2011 roku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym oraz art. 19c ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła Uchwałę Nr 

XIII/93/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogły dotyczyć zakresu: 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 Działalności charytatywnej; 

 Upowszechniania tradycji, kultury i turystyki; 

 Promocji i organizacji wolontariatu; 

 Edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej; 

 Ochrony przyrody; 

 Porządku bezpieczeństwa publicznego. 

W 2020 roku nie złożono żadnych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Powiat kluczborski w 2020 roku na podstawie porozumienia FN.I-PP/3052/4/2005 z dnia 8 marca 

2005 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 15.02.2017 r. do ww. porozumienia zlecił zadanie prowadzenia 

Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku. 

Przekazano na ten cel dotację w wysokości 41 129,00 zł. Została ona przeznaczona na 

powiększenie zbiorów bibliotecznych, prenumeratę czasopism oraz udział w wynagrodzeniach 

pracownika czytelni i instruktora biblioteki. 

 

W 2020 r. w Bibliotece zarejestrowano 4 081 czytelników, w tym 644 w filiach wiejskich, liczba 

odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 26 461. Na zewnątrz wypożyczono 79 086 książek, 707 egz. 

zbiorów audiowizualnych i 723 egz. czasopism. Liczba odwiedzin w czytelni wyniosła 3 472, a na 

miejscu udostępniono czytelnikom 2 021 książek oraz 1 599 egz. czasopism.  

 

W roku sprawozdawczym Biblioteka musiała dostosować się do obowiązujących przepisów 

i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Podczas całkowitego zamknięcia instytucji 

przeprowadzono m.in. prace porządkowe i remontowe oraz zwiększono promocję książek 

i czytelnictwa w sieci. Pomimo ograniczeń i trudności związanych z realizacją działań edukacyjnych 

i kulturalnych udało się zorganizować: 23 lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne, „Ferie 

w Bibliotece”, 9 wystaw, 1 spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim w ramach projektu 

„Zaczytane Opolskie”, 53 spotkania w+ ramach głośnego czytania, 17 spotkań dla czytelników 

w bibliotece, 77 wystawek i gazetek oraz przyjęto 5 wycieczek dzieci z przedszkoli i szkół. 

W ramach ww. działań kulturalno-oświatowych Bibliotekę odwiedziło 2 575 osób.  
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23) ADMINISTRACJA 

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

W Starostwie Powiatowym w Kluczborku realizowane są zadania własne powiatu oraz zlecone 

 i powierzone. Starostwo to urząd obsługujący funkcjonowanie organów powiatu oraz wykonujący 

zadania ważne dla mieszkańców i gospodarki m.in. takie jak: pozwolenia na budowę, wypisy  

i wyrysy z rejestrów gruntów, mapki i inne opracowania, rejestracja pojazdów i wydawanie praw 

jazdy, uzgodnienia środowiskowe, czy też wydawanie kart wędkarskich i rejestracja jednostek 

pływających oraz wspieranie konsumentów poprzez działanie rzecznika praw konsumentów. 

 

Uwzględniając obsługę klientów w wyjątkowych warunkach panującej epidemii oraz starając się 

sprostać oczekiwaniom mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Kluczborku na początku 2020 roku 

wprowadziło możliwość bezgotówkowych wpłat za pomocą terminali płatniczych. Dostawcą  

i administratorem terminali jest FIRST DATA POLSKA S.A. współpracująca z Fundacją Polska 

Bezgotówkowa w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Obecnie został przedłużony 

termin finansowania projektu do 31 grudnia 2025 roku. Kartą można dokonać opłat w wydziałach: 

Finansowym, Komunikacji i Transportu, Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

Od początku pandemii praca Starostwa nie została przerwana ani ograniczona. Przez cały czas 

staraliśmy się jak najlepiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów i jednocześnie 

sprawnie i skutecznie załatwiać sprawy. W tym celu: 

• uruchomiliśmy tymczasowe biuro podawcze, gdzie pracownicy indywidualnie przy 

zachowaniu zasad bezpieczeństwa obsługiwali klientów; 

• wprowadziliśmy system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych; 

• przy wejściach w widocznych miejscach umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji 

rąk oraz komunikaty i instrukcje; 

• na podłodze wyznaczono taśmą ostrzegawczą strefy ochronne; 

• zastosowano kurtyny zabezpieczające na stanowiskach obsługi; 

• przy każdym czynnym stanowisku obsługi mogła przebywać jedna osoba; 

• klienci wchodzący do Starostwa byli instruowani o zakrywaniu ust i nosa; 

• zwiększono częstotliwość mycia i dezynfekcji obszarów wspólnych takich jak toalety, 

poręcze schodów, klamki, lady i stoły i inne przedmioty np. telefony i klawiatury; 

• pracownikom Starostwa zapewniono maseczki i przyłbice jak również jednorazowe 

rękawiczki a także płyn do dezynfekcji, aby pracownik w każdej chwili mógł sobie sam 

zdezynfekować miejsce pracy; 

• zalecono częstsze wietrzenie pomieszczeń;  

• aby zapewnić ciągłość pracy Starostwa, wprowadzono zasady pracy zdalnej, do której 

zostało zakupione urządzenie stacjonarne do serwerowni obsługujące ponad 80 stanowisk 

jednocześnie; 

• przez cały czas na naradach kierowniczych przypominano o przestrzeganiu szczególnych 

zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyka oraz zapewnić bezpieczną i higieniczną 

obsługę klientów. 

 

W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kluczborku wpłynęło 57856 spraw, w tym za 

pośrednictwem ePUAP 2500. Korespondencji wychodzącej odnotowano 10798 tym za 

pośrednictwem ePUAP 1064 dokumentów. 
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Alternatywnie w czasie pandemii klienci Starostwa bardzo dużo pism i wniosków składali drogą 

mailową, które nadawały tok sprawie i wszczęcie postępowania. 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków 

W 2020 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęły 3 skargi, które były rozpatrywane w dwóch 

przypadkach, zgodnie z kompetencjami przez Starostę, a jedna była rozpatrywana przez Radę 

Powiatu w Kluczborku. Dwie z rozpatrywanych skarg były uznane w całości za bezzasadne, a jedna 

uznana częściowo za zasadną.  

Procedowanie i rozpatrywanie skarg odbywało się z zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi 

procedurami wewnętrznymi. 

 
Informacja o petycjach składanych do Starostwa Powiatowego 

W 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, do Starostwa Powiatowego 

wpłynęły i były rozpatrywane 4 petycje w następujących sprawach: 

 

1. Powołania komisji ds. Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku,  

2. Zmiany przepisów prawa miejscowego i wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”,  

3. Zmiany przepisów prawa miejscowego w sprawach: dofinansowania rzeczowego lub 

pieniężnego do tabletów dla rodziców dzieci, które przebywają w domach  

w związku z pandemią oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić rzeczy 

lub żywność dla potrzebujących,  

4. Niedopuszczenia do wykluczenia społecznego mieszkańców powiatu kluczborskiego. 

 

Wszystkie petycje zostały rozpatrzone i procedowane z zastosowaniem przepisów prawa  

i przyjętych wewnętrznych regulacji. 

 
Informacja publiczna udostępniana na wniosek  

Liczba złożonych w 2020 roku do Starostwa Powiatowego wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, to 

48 wniosków. Na wszystkie udzielono odpowiedzi. Na żaden z wniosków nie wydano decyzji 

negatywnej. Najwięcej wniosków rozpatrzył Wydział Organizacyjny – 14 wniosków, następnie Biuro 

Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu – 10 wniosków, Wydział Ochrony 

Środowiska i Leśnictwa – 5 wniosków, Wydział Budownictwa - 4 wnioski.  Pozostałe Wydziały  

i Stanowiska pracy rozpatrzyły odpowiednio po 2 – 3 wnioski.  

 
Dostępność 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku podjęło szereg działań wynikających z konieczności wdrażania 

zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zarządzeniem 

Nr OR.120.34.2020 Starosty Kluczborskiego z dnia 18 września 2020 r. wyznaczono Koordynatora 

do Spraw Dostępności. Przeprowadzono także analizę funkcjonowania jednostki w obszarze 

architektonicznym, cyfrowym i organizacyjnym w celu przyjęcia rozwiązań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając konieczność przygotowania 

budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji (obsługi) w taki sposób, by każdy 

obywatel mógł skorzystać z usług świadczonych przez podmiot, a także konieczność usunięcia 

barier i dbania o to, by one nie powstawały w przyszłości.  

Ponadto przygotowano i wysłano przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu raporty o stanie 

dostępności. Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
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o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

opublikowało deklarację dostępności oraz podjęło działania dostosowujące stronę internetową oraz 

Biuletyn Informacji publicznej do standardu WCAG. 

 
 
 

Podsumowanie 

Minął właśnie drugi rok obowiązywania i realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Pomimo 

trudnej sytuacji w kraju, związanej z pandemią COVID-19, dzięki prowadzonej polityce 

oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami powiat kluczborski w pełni odzyskał 

płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, w 2020 roku nie wspomagał się 

żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania. 

 

Udało się także zrealizować wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, w większości przypadków 

pozyskując środki zewnętrzne. Wykorzystując nieobecność uczniów w szkołach i placówkach 

oświatowych przeprowadzono niezbędne remonty. Pandemia COVID-19 wymusiła także 

konieczność prowadzenia nauczania zdalnego. Pojawiły się możliwości doposażenia zarówno 

placówek, uczniów i nauczycieli w sprzęt do realizacji nauki zdalnej w ramach funduszy unijnych 

lub też programów finansowanych z budżetu państwa. Powiat kluczborski skorzystał z tych 

możliwości. 

 

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE, ZADANIA REMONTOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KLUCZBORSKI W 2020 roku 

 

Remont ul. Sienkiewicza w Wołczynie 

Roboty na 441 m. odcinku obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, 

oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych 

i studzienek ściekowych. 
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Remont drogi w Smardach Górnych 

W grudniu 2020 zakończono remont 740 metrowego odcinka drogi powiatowej DP 1321O 

w Smardach Górnych. Droga zyskała nową nawierzchnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont drogi bocznej ul. Kołłątaja w Kluczborku 

W ramach prac na odcinku 80 metrów sfrezowano starą nawierzchnię betonową, wyregulowano 

włazy kanalizacyjne i kratki ściekowe, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Droga jest 

zarządzana przez powiat. Dzięki niej możliwy jest dojazd do wielu mieszczących się tam firm 

i hurtowni. Teraz będzie on znacznie wygodniejszy. 
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Chodnik przy Domu Dziecka w Lasowicach Małych 

 

 

 

Remonty, inwestycje i zakupy w placówkach oświatowych powiatu 

1 300 000 zł 

łączna wartość nakładów powiatu na inwestycje,  

remonty i zakupy w placówkach oświatowych 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku 

Wymiana podłogi w stołówce, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych  

w budynku CKZ, nowe szafy w pokojach, rolety okienne, zakup nowego okapu do kuchni. 
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Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku 

Docieplenie dachu sali gimnastycznej i wymiana części rynien na budynku szkoły oraz naprawa 

instalacji solarnej na warsztatach szkolnych, remont poddasza i rynien na sali gimnastycznej, 

doposażenie pracowni fotografii i multimediów, budowa chodnika do tablicy pamiątkowej  

i Katyńskiego Dębu Pamięci. 
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Zespół Szkół nr 2 – CKU w Kluczborku 

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Kluczborku przy ulicy Byczyńskiej. Ocieplenie i nowe pokrycie dachu głównego budynku szkoły 

i sali gimnastycznej. Zamontowane zostaną dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, jedna 

na sali gimnastycznej, druga w szatniach. Powstanie system zarządzania energią w budynku sali 

gimnastycznej, zainstalowane zostaną odnawialne źródła energii w postaci instalacji 

fotowoltaicznej i tzw. zielona ściana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 

Remont elewacji budynku szkoły, chodnika, sal lekcyjnych i korytarza. 
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Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku 

Zakup stojaków na rowery dla uczniów, bramek przenośnych, remont czytelni, szatni, sekretariatu 

szkoły, kawiarenki. 
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Laptopy dla szkół prowadzonych przez powiat 

Powiat kluczborski pozyskał 80 tysięcy złotych na zakup nowych laptopów z oprogramowaniem  

w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiono 25 komputerów wraz z akcesoriami za kwotę 84 tys. 

zł, które trafiły do szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptopy dla nauczycieli liceów i szkół zawodowych 

Powiat kluczborski przystąpił do projektów dzięki którym, 412 nauczycieli z 4 liceów i 6 szkół 

zawodowych powiatu kluczborskiego otrzymało laptopy wraz z oprogramowaniem. Do szkół trafił 

także dodatkowy sprzęt m.in. monitory interaktywne, wizualizery, kamery internetowe, zestawy 

słuchawkowo-mikrofonowe. Wsparcie dla liceów i szkół zawodowych zostało udzielone 

w ramach projektów „Opolskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” i „Opolskie 

szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. To propozycja samorządu województwa opolskiego, 

która ma poprawić dostępność m.in. do zdalnego nauczania. Projekty finansowane są z funduszy 

unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19.  
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Sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkół 

Powiat kluczborski zdobył środki z rządowego programu "Aktywna Tablica" na wyposażenie 

powiatowych szkół ponadpodstawowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach programu 

nasze szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne 

monitory dotykowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 szkół otrzymało następujący sprzęt: 

- II LO w ZSL-T - 2 interaktywne monitory dotykowe 

- Technikum nr 1 w ZSL-T - 2 interaktywne monitory dotykowe 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w ZS nr 2 CKU - 3 laptopy ze sprzętem    

  peryferyjnym oraz 1 interaktywny monitor dotykowy 

- Technikum nr 2 w ZS nr 2 CKU - 3 interaktywne monitory dotykowe 

- I LO w ZSO - 2 interaktywne monitory dotykowe 

- SOSW - 3 interaktywne monitory dotykowe 

- Technikum w ZS nr 1 - 7 laptopów 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

Zakup urządzenia do terapii Biofeedback, zakup elektrosprzętu (szlifierka, wiertarka, wkrętarka), 

usługi informatyczne, meble, materiały do malowania ogrodzenia, remont budynku gospodarczego. 

Wyposażenie pomieszczenia do terapii SI, wymiana lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

w budynku szkoły i internatu, przyłączenie szybkiego bezpiecznego internetu 100 Mb/s  
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku 

Zakup testów diagnostycznych, naprawa pieca c.o., naprawa drzwi, malowanie pomieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 

Laptopy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 20 komputerów (laptopów) trafiło do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych z powiatu kluczborskiego i jeden do rodziny zastępczej zawodowej. 

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" 

realizowanego w ramach działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

  

Komputery i środki ochrony dla rodzin zastępczych. 89 laptopów z oprogramowaniem do zdalnego 

nauczania dla dzieci z rodzin zastępczych środki ochrony osobistej maseczki, płyny do dezynfekcji, 

rękawiczki. Powiat kluczborski otrzymał dofinansowanie 275 755, 00 zł na realizację projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach 

programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Projekty i inwestycje w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

Pozyskanie dodatkowych środków - 958 800 zł - z Urzędu Marszałkowskiego do projektu 

"Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w niezbędny 
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sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku”. Środki zostały 

przeznaczone na przeciwdziałanie koronawirusowi. 

PCZ zakupił kombinezony ochronne, gogle, maseczki, ochronę obuwia, przyłbice, a także 

maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji, przenośne, mobilne i stacjonarne zamgławiacze 

(fumigatory) przeznaczonych do dekontaminacji karetek zespołów ratownictwa medycznego oraz 

dezynfekcji osób i pomieszczeń w szpitalu; respiratory; pompy infuzyjne, lampy UV, pulsoksymetry, 

termometry bezdotykowe, termotorby medyczne; myjnie do dezynfekcji obuwia i innych elementów 

oraz wyposażenia wielokrotnego użytku (stacjonarne i przenośne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karetka zastępcza, remont nawierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

E-usługi w szpitalu 

W ramach kolejnego projektu dofinansowanego z UMWO w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.  

w Kluczbork zostaną wdrożone następujące usługi: e-Powiadomienia, e-Kontrahent, e-Rejestracja, 

e-Wyniki/e-EDM, usługa telekonsultacji, e-Recepty, Elektroniczny System Kolejkowy. 
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Budowa łącznika 

Powiat kluczborski i Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku zdobyli pieniądze na budowę 

łącznika, który połączy główny budynek szpitala z budynkiem po dawnej ginekologii. Ponadto 

zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów 

złośliwych. Koszt około 3 000 000 zł 

2 267 170,72 zł – Dofinansowanie UMWO (RPO WO); 800 tys. zł z Funduszu Rozwoju Inwestycji 

Lokalnych. 

Projekt, który ma zostać zrealizowany do końca 2021 roku, dofinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat kluczborski otrzymał 500 tys. zł z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

gmin i powiatów. Środki te zostały przekazane Powiatowemu Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

w formie wniesienia wkładu do powiatowej spółki prawa handlowego, jaką jest PCZ. 
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Środki dla PCZ S.A. w Kluczborku 

• 800 tys. zł z UMWO w ramach walki z Covid-19 

• 1 mln zł z UMWO na dofinansowanie projektu informatyzacji 

• 3 mln 600 tys. zł z UMWO na zakup sprzętu medycznego 

• 800 tys. zł wsparcie gminy Kluczbork 

• 500 tys. zł przekazał powiat kluczborski z RFIL 

• 1 mln zł przekazał powiat kluczborski z budżetu 

 

Sprzęt wspomagający walkę z Covid-19 

Powiat kluczborski zakupił dla szpitala w Kluczborku sprzęt o wartości 30 tys. zł na który składa się 

m.in Resmed Airsense 10 Autoset oraz maski Resmed Airfit, Sprzęt ten pełni rolę wspomagającą 

we wczesnej fazie niewydolności oddechowej występującej m.in. przy zakażeniu Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remonty, inwestycje i zakupy w Domach Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach 

Wykonanie nowej instalacji ppoż. oraz zakup schodołazu niezbędnego do transportu osób 

niepełnosprawnych. 
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Zakup i montaż nowej elektrycznej bramy i ogrodzenia wokół parku. Koszt - 20 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku 

Zakup sprzętu do rehabilitacji m.in. kabina UGUL wraz z wyposażeniem, urządzenie do 

elektrostymulacji, lampa solux, rotory, tablice do ćwiczeń, podnośniki wannowe, podnośniki do 

transportu mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja instalacji ppoż. m.in. wyremontowano klatki schodowe przystosowując je do celów 

ewakuacji, wykonano oświetlenie ewakuacyjne i system oddymiania, wymieniono hydranty i drzwi 

na metalowe ewakuacyjne. 
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Wykonanie odbojników przypodłogowych, zakup szafek przyłóżkowych i szaf dla mieszkańców. 

 

 

 


