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Podstawowe dane dotyczące Powiatu 

Powiat oleski położony jest w północno-wschodniej  części  województwa opolskiego, 

na skrzyżowaniu historycznych szlaków handlowych: bursztynowego z Bałtyku przez 

Morawy na  południe Europy i solnego z Krakowa przez Wrocław na zachód Europy. 

Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe:  

1) Katowice – Poznań;  

2) Racibórz – Łódź;  

3) Kłodzko – Szczekociny;  

4) Namysłów – Skarżysko-Kamienna; 

5) Częstochowa – Wieluń  

oraz wojewódzkie: Bierdzany – Częstochowa, Olesno – Gliwice, Olesno - Byczyna. 

Powiat zarządza 363,694 km dróg powiatowych, które wraz z drogami gminnymi 

gwarantują dobre połączenia ze wszystkimi miejscowościami  powiatu, województwa i 

kraju.   
 

W skład Powiatu Oleskiego wchodzą następujące gminy: 

- Olesno; 

- Dobrodzień; 

- Gorzów Śląski; 

- Praszka; 

- Radłów; 

- Rudniki; 

- Zębowice. 
  

Powiat oleski leży na granicy nizin i wyżyn. Północne skrawki powiatu należą do Niziny 

Południowowielkopolskiej, a zachodnia część gminy Olesno, gmina Zębowice i 

południowa część gminy Dobrodzień leżą na Nizinie Śląskiej. Większą część obszaru 

powiatu stanowią mezoregiony Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Powierzchnię powiatu 

stanowi lekko pofalowana równina, wznosząca się od 175 m n.p.m. (dolina Prosny na 

północ od Uszyc) do 285 m n.p.m. (wzniesienie na północ od Biskupic). 

Ukształtowanie powierzchni jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego, który 

przyniósł z północy i osadził po wytopieniu warstwę piasków, żwirów i glin o grubości 

przekraczającej miejscami 50 m. W licznych miejscach występują głazy narzutowe, 

np. w Wichrowie, Biskupicach, Łomnicy, Kniei. 

Gdzieniegdzie, płytko pod powierzchnią występują starsze utwory triasowe i jurajskie, 

eksploatowane jako gliny w Kozłowicach i Faustiance lub iły z syderytami w okolicach 

Praszki i Rudnik. 

Głównymi rzekami są: Stobrawa - biorąca swój początek w okolicach Wachowic  

i wpadająca do Odry jako jej prawy dopływ, Prosna - ze źródłami w okolicach 

Wolęcina oraz Liswarta - dopływy Warty. Ilość rzek w połączeniu z dużą ilością lasów 

może być zachętą nie tylko dla amatorów wędkowania, ale i dla tych, którzy cenią 

odpoczynek w gospodarstwach agroturystycznych. 
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W wielu miejscach powiatu zlokalizowane są też stawy hodowlane, których łączna 

powierzchnia to około 161 ha. 

Prawie trzecią część powierzchni zajmują lasy, skupione w dużych kompleksach. Są 

to przeważnie bory sosnowe, urodzajne w runo leśne. Bogactwa mineralne 

występujące na terenie powiatu to: glinki ceramiczne, żwiry i piaski budowlane. 

Dobrze rozwinięte jest rolnictwo. W uprawach dominują zboża i mieszanki zbożowe,   

a w hodowli trzoda chlewna i bydło mleczne. Oprócz rolnictwa, dominującymi 

dziedzinami gospodarki są: rzemiosło, usługi, przetwórstwo rolno-spożywcze, 

stolarstwo meblowe i przemysł motoryzacyjny.  

Na terenie powiatu oleskiego znajduje się 17 obiektów drewnianego budownictwa 

sakralnego Śląska, stanowiących dużą atrakcję turystyczną regionu. Wśród nich 

znajduje się zabytkowy kościół pw. Św. Anny w Oleśnie wpisany na listę Pomników 

Historii. 

 

Powierzchnia powiatu wynosi 973 km2.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. powiat zamieszkuje 64.293 (tj. o 309 osób mniej 

niż w 2018 r.). Przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł -91 osób, również 

ujemne było saldo migracji, które wyniosło -218 osób. 

Współczynniki obciążenia demograficznego przedstawia się następująco:  

1) ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 25,8 

(tj. wzrost o 0,2 w stosunku do 2018 r.); 

2) ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 35,6  

(tj. wzrost o 1,4 w stosunku do 2018 r.). 
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Realizacja polityk, programów i strategii 
 
1. Strategia rozwoju powiatu oleskiego na lata 2016-2025 i plan rozwoju 

lokalnego powiatu oleskiego na lata 2016-2020. 
 
W wyniku pracy Rady Programowej wyłonionej z zasobów kadrowych Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie oraz ekspertów zewnętrznych przygotowano projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju powiatu oleskiego na lata 2016-2025 i planu 

rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2016-2020, który Rada Powiatu  

w Oleśnie przyjęła w dniu 30 marca 2016 r. Strategia Rozwoju stanowi najważniejszy 

dokument planistyczny wskazujący kierunki działania będące w kompetencji powiatu 

oleskiego. Wraz z planem rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2016-2020 jest 

dokumentem określającym kierunki długookresowego rozwoju regionu, takie jak: 

Nowoczesna Gospodarka, Konkurencyjny Rynek Pracy, Atrakcyjny Region, Aktywne 

Społeczeństwo. Przyjęte w Strategii Rozwoju założenia według stanu na dzień  

31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w 85%. Pozostałe założenia realizowane są na 

bieżąco lub przeniesione na kolejny okres programowania. Zweryfikowano realizację 

zaplanowanych działań w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego  

w Oleśnie w zakresie planu rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2016-2020  

i oceniono pozytywnie.  

Wśród szeregu działań podejmowanych w 2019 r. na szczególną uwagę zasługują: 

1) wykorzystanie technologii informatycznych w administracji - wdrażanie systemu 

obiegu dokumentów oraz publikowanie i udostępnianie za pomocą e-usług danych 

przestrzennych – Geoportal; 

2) organizacja Forum Ekonomicznego Kooperacja 2019; 

3) opracowanie i publikacja „Rocznika powiatu oleskiego”; 

4) przyznanie wyróżnienia Starosty Oleskiego dla przedstawicieli wolontariatu – 

„Januarek”, dla przedsiębiorców „Perły Powiatu Oleskiego”, nagrody „Róża 

Powiatu Oleskiego” oraz w konkursie na najlepszy Start up powiatu oleskiego; 

5) E-baza firm powiatu oleskiego – nowa platforma informacyjna oparta na bazie 

danych przestrzennych; 

6) organizacja Targów Pracy i Edukacji; 

7) organizacja spotkań w zakresie promocji lokalnych produktów i usług; 

8) organizacja cyklu „Historia lokalna w Powiecie Oleskim – 8 spotkań (tj. o 1 mniej 

niż w 2018 r.) oraz  przeprowadzenie XXI Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim; 

9) realizacja umów partnerskich z powiatami: Hochsauerland (D), Kaiserslautern (D), 

Bogorodczany (UA);  

10) organizowanie misji gospodarczych; 

11) organizacja spotkań w zakresie promocji lokalnych produktów i usług; 
12) organizacja powiatowej giełdy kooperacyjnej dla przedsiębiorców  

i poszukujących pracy; 
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13) budowa i oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi 

rowerowej w miejscowości Kościeliska,  

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi 

rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk, 

c) przebudowa drogi powiatowej 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej 

na odcinku Praszka-Pilawy, 

d) budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno – 

wartość 4.605.500,00 zł; 

14) budowa, przebudowa i remont dróg powiatowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą: 

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe-Borki Wielkie), 

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – 

Dalachów), 

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O (Wygoda – Wysoka – Klekotna – etap 

III); 

15) zakończenie I etapu projektu (prace scaleniowe) „Scalenie gruntów obiekt 

Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski”. 

 

2. Program Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024.  

Program przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie nr XXXII/254/18 z dnia  

7 lutego 2018 r. i jest dokumentem służącym do realizacji polityki ekologicznej, 

uwzględniając w szczególności:   

1) cele ekologiczne; 

2) priorytety ekologiczne; 

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

4) środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno- 

ekonomiczne i środki finansowe.  

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu jest realizacja przez powiat 

polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych. Program wyznacza także ramy dla późniejszych 

przedsięwzięć, realizowanych w różnych programach sektorowych powiatu, a także 

dla programów ochrony środowiska na szczeblu gmin.  

Opracowanie to określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych 

według wskazanych priorytetów.  

Program został opracowany dla najistotniejszych obszarów interwencji, takich jak: 

ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, ochrona 
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gleb, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, ochrona zasobów 

przyrodniczych, zagrożenie poważnymi awariami. Zawiera analizę stanu środowiska, 

określenie celów środowiskowych, zadań i ich finansowania oraz omówienie systemu 

realizacji Programu.        

3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.  

Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym powiatu. Służy temu budowanie i rozwój partnerstwa 

publiczno-społecznego oraz wzmocnienie potencjału organizacji poprzez wspieranie 

inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość 

społeczeństwa obywatelskiego. Ocena realizacji Programu dokonana została  

w oparciu o następujące wskaźniki: 

1) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział  

w realizacji programu; 

2) liczbę osób zaangażowanych w realizację programu; 

3) liczbę osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie; 

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu; 

5) wysokość środków zaangażowanych przez organizacje i inne podmioty  

w realizację zadań publicznych ujętych w Programie. 

Powyższe wskaźniki zostały osiągnięte. 

4. Inne Strategie, programy i projekty realizowane przez powiat oleski 

 

1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 – 2020;  

2) Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 

2020;     

3) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020;  

4) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2018 – 2020; 

5) Specjalistyczny Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016 – 2020;  

6) Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 r. 

„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - koszt zadania: 43.445,91 zł, w tym: 

dotacja 22.087,00 zł., 50,84% kosztu zadania, udział własny: 21.358,91 zł – 49,16% 

kosztu zadania; 

7) Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 

przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/27/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Koszt zadania: 7.082,70 zł; 

8) realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”; 



Str. 07  
Raport o stanie Powiatu Oleskiego 

   

 

9) uczestnictwo w projekcie „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków 

PFRON”; 

10) przystąpienie w charakterze partnera z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Opolu do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Nie – Sami – 

Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne –  

II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja 

Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

i upoważnienie dyrektora PCPR do podejmowania działań związanych  

z przygotowaniem projektu, którego  celem jest poprawa jakości życia oraz 

zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym niepełnosprawnych i starszych 

mieszkańców Powiatu Oleskiego w formie: 

a) prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz w zakresie 

poruszania się po systemach wsparcia; 

b) utworzenia i prowadzenia bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 

przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych; 

11) programy aktywizacji osób bezrobotnych w ramach przyznanych przez MRPiPS 

środków algorytmu dla powiatu oleskiego – wartość programu:  631.270,00 zł; 

12) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Projekt "Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim "- wartość programu:  

906.943,46 zł; 

13) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Projekt „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy w powiecie oleskim ” -  wartość programu:  859.886,00 zł; 

14) realizacja szkoleń dla osób pracujących w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego -  wartość programu:  418.500,00 zł; 

15) realizacja zadań w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na 

podjęcie działalności gospodarczej.  Środki PFRON  -  wartość udzielonych 

dotacji:  58.725,42 zł; 

16) zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

(prace interwencyjne).  Środki PFRON  -  wartość zadań: 1.880,14 zł.; 

17) realizacja umowy partnerskiej z Publiczną Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną w Oleśnie: 

a) współorganizacja V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy – edycji dla 

szkół podstawowych, 

b) współorganizacja konferencji pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”  

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 

c) współorganizacja spotkań z doradcami zawodowymi ze szkół oraz innych 

instytucji, pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy w ramach 

„Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego”; 

18) Program profilaktyki raka szyjki macicy – w ramach programu przebadano 70 osób 

(tj. o 40 więcej niż w 2018r.); 
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19) Program lekowy leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc; 

20) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 

21) dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

22) program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”; 

23) Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022”. Projekt 

Programu przygotowany został przez Zespół Koordynujący realizację PPOZP, 

poddany konsultacjom społecznym, a następnie przyjęty Uchwałą Nr VIII/64/2019 

Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2019 r.; 

24) Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej  

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie oleskim 

– opracowany w ramach PPOZP. 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu 

Od VI kadencji Rady Powiatu w Oleśnie, wybranej w wyborach odbytych w dniu  

21 października 2018 r., istnieje obowiązek transmisji i utrwalania  obrad rady za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Konieczność ta wynika ze zmiany 

ustawy o samorządzie powiatowym. Nagrania są udostępnianie w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Ponadto  głosowania na sesjach odbywają 

się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych. 

W 2019 r.  w zakresie działalności Rady Powiatu w Oleśnie odbyto 10 sesji (tj. o 2 mniej 

niż w 2018 r.), na których podjęto 82 uchwały Rady Powiatu w Oleśnie (tj. o 17 uchwał 

więcej niż w 2018 r.),  w tym: 

1)  24 w sprawach finansowych; 

2)  25 w sprawach oświatowych; 

3)  12 w sprawach zakładów opieki zdrowotnej; 

4)  8 w sprawach pomocy społecznej; 

5)  13 w innych sprawach. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W 2019 r.  w zakresie działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie odbyto 37 posiedzeń  

(tj. o 5 posiedzeń więcej niż w 2018 r.), na których podjęto 105 uchwał (tj. o 3 uchwały 

mniej niż w 2018 r.), w tym: 

1)  74 w sprawach finansowych (tj. o 16 więcej niż w 2018 r.); 

2)  6 w sprawach oświatowych (analogicznie do 2018 r.); 

3)  25 w innych sprawach. 

W 2019 r.  w zakresie działalności Komisji Rady Powiatu w Oleśnie odbyto 24 

posiedzenia Komisji (tj. o 15 posiedzeń więcej niż w 2018 r.), w tym: 

1) 13 wspólnych posiedzeń komisji (tj. o 7 więcej niż w 2018 r.); 

2) 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (tj. o 1 więcej niż w 2018 r.); 

3) 6 posiedzeń Komisji Oświaty i Gospodarki; 

4) 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z § 16 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia  

8 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego na każdej sesji Rady 

Powiatu w Oleśnie są przedstawiane szczegółowe sprawozdania Starosty z działalności 

Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu w Oleśnie, 

które stanowią załączniki do protokołów z poszczególnych sesji. Ponadto na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie dostępne są 

nagrania oraz protokoły z sesji. 
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Finanse Powiatu 

Budżet powiatu na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 79.168.412 zł, które 

zrealizowano w kwocie 78.954.538,67 zł, co stanowi 99,73% planu. 

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i porównanie do realizacji w roku 

2018, przedstawia się następująco:  

Działy 
Rok 2019 Rok 2018 Różnica 2019 

a 2018 Plan Wykonanie % Wykonanie 

010 Rolnictwo i łowiectwo 80 534 80 533,46 100,00 328 147,00 -247 613,54 

020 Leśnictwo 210 000 210 309,00 100,15 206 998,87 3 310,13 

600 Transport i łączność 15 856 203 15 310 294,48 96,56 4 486 100,29 10 824 194,19 

700 Gospodarka mieszkaniowa 873 822 804 422,32 92,06 768 013,93 36 408,39 

710 Działalność usługowa 1 335 740 1 315 114,94 98,46 1 334 824,60 -19 709,66 

750 Administracja publiczna 118 952 235 884,26 198,30 134 083,86 101 800,40 

752 Obrona narodowa 66 000,00 65 828,52 99,74 37 956,34 27 872,18 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
4 716 337 4 716 387,52 100,00 4 242 449,90 473 937,62 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 190 767,53 96,35 180 373,70 10 393,83 

756 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 

14 301 146 14 456 706,25 101,09 13 406 140,19 1 050 566,06 

758 Różne rozliczenia 31 657 862 31 668 639,74 100,03 29 080 604,98 2 588 034,76 

801 Oświata i wychowanie 2 226 721 2 446 403,87 109,87 2 703 144,23 -256 740,36 

851 Ochrona zdrowia 669 327 659 624,97 98,55 728 320,46 -68 695,49 

852 Pomoc społeczna 4 350 031 4 348 178,65 99,96 3 765 032,61 583 146,04 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
748 216 717 636,26 95,91 620 180,45 97 455,81 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
270 198 282 045,08 104,38 278 711,72 3 333,36 

855 Rodzina 1 373 160 1 370 708,49 99,82 1 145 308,43 225 400,06 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
100 000 58 913,33 58,91 97 213,18 -38 299,85 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
16 163 16 140,00 99,86 15 064,00 1 076,00 

DOCHODY OGÓŁEM 79 168 412 78 954 538,67 99,73 63 608 257,74 15 346 280,93 

 

Większe dochody w roku 2019, w porównaniu do roku 2018 aż o kwotę 15.346.280,93 

zł, spowodowane są przede wszystkim środkami pozyskanymi na realizację wydatków 

majątkowych, głównie na drogi powiatowe. 

Zaplanowane wydatki na kwotę 84.632.570 zł zrealizowano w kwocie 80.155.772,54 

zł, tj. w 94,71%. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było brakiem zwrotu 

subwencji oświatowej za rok 2012, mniejszymi wydatkami geodezyjnymi, rzeczowymi 

w Starostwie Powiatowym, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz 

przesunięciem realizacji niektórych projektów unijnych na rok 2020. 



Str. 11  
Raport o stanie Powiatu Oleskiego 

   

 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i porównanie ich z rokiem 2018 oraz 

wyszególnione wydatki inwestycyjne, przedstawiają się następująco: 

Dz. Wyszczególnienie 

Rok 2019 Rok 2018 Różnice w 

wydatkach 

2019 i 2018 Plan Wykonane wydatki 
w tym: 

% 
Wykonane 

wydatki 

w tym: 

inwestycyjne inwestycyjne 

010 
Rolnictwo i łowiectwo 80 534 80 533,46 51 362,22 100,00 328 147,00 323 949,00 -247 613,54 

020 Leśnictwo 310 000 293 968,17 0,00 94,83 300 702,80 0,00 -6 734,63 

600 Transport i łączność 22 498 125 21 875 393,64 19 767 205,93 97,23 6 743 802,49 4 778 120,17 15 131 591,15 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 
582 595 537 037,11 0,00 92,18 229 104,99 0,00 307 932,12 

710 
Działalność usługowa 1 337 740 992 481,46 1 052,47 74,19 1 021 914,43 859,73 -29 432,97 

750 
Administracja publiczna 8 800 000 8 022 324,61 0,00 91,16 8 238 442,32 88 545,00 -216 117,71 

751 
Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

0 0,00 0,00 0,00 49 589,00 0,00 -49 589,00 

752 Obrona narodowa 66 000 65 828,52 22 000,00 99,74 37 956,34 0,00 27 872,18 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

4 731 337 4 731 319,60 15 000,00 100,00 4 242 389,00 0,00 488 930,60 

755 
Wymiar sprawiedliwości 198 000 190 767,53 0,00 96,35 178 972,56 0,00 11 794,97 

757 Obsługa długu 

publicznego 
400 000 252 097,31 0,00 63,02 256 151,28 0,00 -4 053,97 

758 Różne rozliczenia 1 563 830 32 363,60 0,00 2,07 24 211,21 0,00 8 152,39 

801 
Oświata i wychowanie 26 533 282 25 749 771,18 999 291,26 97,05 22 324 264,96 176 056,50 3 425 506,22 

851 Ochrona zdrowia 685 427 663 199,76 0,00 96,76 1 539 672,70 800 000,00 -876 472,94 

852 Pomoc społeczna 4 940 851 4 886 149,18 0,00 98,89 4 336 518,93 0,00 549 630,25 

853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

2 093 291 2 086 704,29 69 850,00 99,69 1 948 641,13 0,00 138 063,16 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
7 139 513 7 030 761,30 45 000,00 98,48 6 478 694,32 86 999,55 552 066,98 

855 Rodzina 2 497 132 2 495 180,57 0,00 99,92 2 249 857,35 0,00 245 323,22 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
3 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
106 313 106 107,72 0,00 99,81 103 931,41 0,00 2 176,31 

926 
Kultura fizyczna i sport 65 100 63 783,53 0,00 97,98 52 428,67 0,00 11 354,86 

WYDATKI OGÓŁEM 84 632 570 80 155 772,54 20 970 761,88 94,71 60 685 392,89 6 254 529,95 19 470 379,65 
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Cechą charakterystyczną wydatków roku 2019 były wyjątkowo duże, jak na możliwości 

powiatu, wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 20.970.761,88 zł. Głównie były 

to wydatki związane z drogami powiatowymi - 19.767.205,93 zł. 

Wydatki powiatu oleskiego na oświatę wyniosły 32.780.532,48 zł (działy 801 i 854),  

w tym wydatki na programy unijne 2.696.572,56 zł i wydatki majątkowe 1.044.291,26 

zł. Wydatki na oświatę w 2019 r. były o 3.977.573,20 zł większe niż w roku 2018,  

z czego 24.509.903,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej  

z budżetu państwa. Subwencja wystarczyła na pokrycie 74,77% wszystkich wydatków 

oświatowych. W roku 2018 było to 77,21%. 

Wysokość zadłużenia powiatu na początku 2019 r. wynosiła 9.551.506,69 zł,  

a na koniec 2019 r. – 8.460.483,66 zł. 

Szczegółowe informacje o stanie finansów powiatu znajdują się w sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2019 r. 
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Mienie Powiatu 

W skład mienia będącego własnością powiatu oleskiego wchodzą grunty zabudowane 

i niezabudowane, o powierzchni 48,0611 ha oraz udział w wysokości 4160/10000 cz.  

w działkach o powierzchni 0,8873 ha i udział w wysokości 591/1000 cz. w działce  

o powierzchni 0,1322 ha oraz grunty o powierzchni 442,615 ha (tj. o 51,3255 ha więcej 

niż w 2018 r.) zajęte pod drogi powiatowe. Większość nieruchomości oddanych jest  

w nieodpłatne użytkowanie lub w trwały zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym, a część pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu w Oleśnie.  

W trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych przekazanych jest 41,1801 

ha gruntów zabudowanych obiektami służącymi do realizacji zadań statutowych tych 

jednostek oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg w Oleśnie - 388,3683 ha (tj. o 10,7322 

ha więcej niż w 2018 r.) gruntów zajętych pod drogi powiatowe.  

Nieruchomości o powierzchni 4,6115 ha wraz z udziałem w  wysokości 409/1000 cz., 

w działce o powierzchni 0,1322 ha oddane zostały publicznym zakładom opieki 

zdrowotnej w bezterminowe nieodpłatne użytkowanie. 

W dyspozycji Zarządu Powiatu w Oleśnie pozostają grunty o powierzchni 2,2695 ha 

oraz udział w wysokości 4160/10000 cz. w działkach o powierzchni 0,8873 ha i udział 

w wysokości 591/1000 cz. w działce o powierzchni 0,1322 ha. Nieruchomość 

zabudowana, położona w Oleśnie przy ul. Powstańców Śląskich 6, oznaczona 

numerem działki 1437, o powierzchni 0,1958 ha oraz 14 wyodrębnionych lokali 

użytkowych w budynkach znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerami 

działek 1611, 1612 i 1614, położonej w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, wykorzystywanych 

jest na siedzibę Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Lokale użytkowe nr 1 i 3 wraz  

z udziałem w wysokości 591/1000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz gruncie 

wchodzącym w skład działki nr 1280 położonej w Oleśnie przy ul. Klonowej są 

przedmiotem najmu. 

Pozostałe nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0737 ha objęte są procedurami 

zmierzającymi do ich zbycia. 

Szczegółowe dane znajdują się w Informacji o stanie mienia powiatu za 2019 r. 
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Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu 

 

Adres nieruchomości Powierzchnia w ha Sposób zabudowy 

Pawłowice (419/11) 0,2619 niezabudowana 

Olesno 
ul. Powstańców Śl. 6 
(1437) 

0,1958 
budynek administracyjny i 
gospodarczy 

Olesno, ul. Klonowa 1 
udział w 591/1000 cz.  w działce 
nr 1280 o pow. 0,1322 

zabudowana – prosektorium 
lokale użytkowe nr 1 i 3 

Gorzów Śląski (1738) 0,0298 niezabudowana 

Praszka, Zawisna, ul. Byczyńska 
(31/2) 

0,6097 niezabudowana 

Olesno (858, 1335) 0,5028 drogi 

Gosławice 
(123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 
123/6) 

0,6695 grunty 

Olesno 
ul. Pieloka 21 

lokale użytkowe wraz z udziałem 
w wysokości 4160/10000 cz. w 
działkach    nr 1611, 1612 i 1614  
o powierzchni łącznej  0,8873 ha 

lokale nr 1,2,5,10,13,14,15, 
17,18, 23,24,26,32 i 33 wraz z 
udziałem w wysokości 
4160/10000 cz. w częściach 
wspólnych budynków i gruncie 
wchodzącym w skład 
nieruchomości oznaczonej 
numerami działek 1611, 1612 i 
1614 (siedziba Starostwa 
Powiatowego) 

Razem 2,2695 ha oraz udział  w wys. 
4160/10000 cz. 
w działkach nr 1611, 1612  i 1614 o 
pow. 0,8873 ha  i udział w wys. 
591/1000 cz. w działce nr 1280 o 
pow. 0,1322 ha 

 

 

E-usługi 

Powiat oleski uruchomił szereg e-usług. W zakresie państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, dane tego zasobu publikowane są za pośrednictwem 

GiPortalu, dostępnym pod adresem http://olesno.giportal.pl. Portal, wśród danych 

ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, publikuje 

także szeroki wachlarz informacji z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

zagospodarowania przestrzennego, planów urządzania lasu, ewidencji dróg 

powiatowych, w tym lokalizację przystanków. Na portalu publikowane są również dane 

pochodzące z zasobów centralnych - geoportal rządowy, ewidencja punktów 

adresowych, a także opracowania fotogrametryczne – ortofotomapy. 
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Edukacja w Powiecie 
 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Powiat Oleski prowadził szkoły 

ponadgimnazjalne oraz placówki, od roku szkolnego 2019/2020 w skutek reformy 

oświatowej również szkoły ponadpodstawowe, których bieżący skład przedstawiał się 

następująco (analiza porównawcza z latami poprzednim): 

 

Lp. Nazwa zespołu Szkoły/placówki 

wchodzące w skład 

zespołu 

Liczba 

oddziałów wg 

stanu na 

30.09.2017r. 

Liczba 

uczniów wg 

stanu na 

30.09.2017r. 

Liczba 

oddziałów wg 

stanu na 

30.09.2018r. 

Liczba 

uczniów wg 

stanu na 

30.09.2018r. 

Liczba 

oddziałów wg 

stanu na 

30.09.2019r. 

Liczba 

uczniów wg 

stanu na 

30.09.2019r. 

1. 

Zespół Szkół 

ul. Sądowa 2 

46-300 Olesno 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Lotników 

Polskich 

12 273 12 267 14 323 

Szkoła Policealna 

dla Dorosłych 
- - - - - - 

2. 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

im. Józefa Lompy 

ul. Wielkie 

Przedmieście 41 

46-300 Olesno 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 1 im. 

Józefa Lompy 

10 230 5 128 11 250 

Technikum nr 1 im. 

Józefa Lompy 
12 264 11 253 13 287 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

2 56 2 44 2 41 

Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego i 

Ustawicznego 

- - - - - - 

3. 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

i 

Ogólnokształcących 

im. Mikołaja 

Kopernika 

ul. Powstańców Śl. 

4 

46-300 Olesno 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 2 
- - - - 

  

II Liceum 

Ogólnokształcące 
3 76 3 66 3 72 

Technikum nr 2 8 175 8 177 9 216 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

- - - - - - 

Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

- - - - - - 

Gimnazjum dla 

Dorosłych 
2 45 1 18 - - 

4. 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjal- 

nych Nr 1  

ul. Sportowa 8 

46-320 Praszka 

Technikum 13 308 13 305 13 350 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
4 88 2 38 4 74 

Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

2 36 2 54 1 15 

5. 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Powstańców 

Śląskich 

ul. Kaliska 38 

46-320 Praszka 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Powstańców 

Śląskich 

3 65 3 66 4 105 

6. 
Zespół Szkół 

ul. Byczyńska 9 

Technikum 6 146 7 155 7 193 

Branżowa Szkoła I - - - - - - 
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46-310 Gorzów Śl. Stopnia 

Szkoła Policealna 

dla Dorosłych 
2 40 2 38 2 44 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

2 35 2 36 1 17 

Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego 

3 90 3 74 2 58 

7. 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

h 

ul. Oleska 7 

46-380 Dobrodzień 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Adama 

Mickiewicza 

3 61 3 59 3 61 

Technikum 3 47 3 40 3 45 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia im. Wojska 

Polskiego 

3 114 5 114 6 142 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

3 56 1 28 2 50 

Ośrodek 

Dokształcania 

Zawodowego 

2 60 1 17 

  

Szkoły specjalne 

1. 

Zespół Placówek 

Edukacyjnych 

ul. Piastowska 35 

46-380 Dobrodzień 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy: 

- Szkoła 

Podstawowa 

Specjalna 

1 4 1 3 1 3 

- Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do 

Pracy 

1 6 1 5 1 3 

- Młodzieżowy 

Ośrodek 

Socjoterapii: 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna 

3 43 3 40 5 36 

RAZEM 
 103 2318 94 2025 107 2385 

 

 

Na terenie powiatu oleskiego działają następujące placówki niepubliczne: 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uszycach, w skład którego 

wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy, posiadające uprawnienia szkoły publicznej; 

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu, w ramach którego działa Szkoła 

Podstawowa Specjalna, z uprawnieniami szkoły publicznej; 

3) Szkoły Ponadgimnazjalne z uprawnieniami szkoły publicznej: 

a) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oleśnie, od 1 września 2019 r. Szkoła 

Policealna w Oleśnie, 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie. 

Uzupełnienie oferty edukacji specjalnej stanowią szkoły wchodzące w skład Zespołu 

Placówek Specjalnych w Praszce, który realizuje zadania powiatu oleskiego powierzone 
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Gminie Praszka w zakresie tego kształcenia (Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy). 

W roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30.09.2018 r. prowadzono: nauczanie 

indywidualne dla 3 uczniów oraz zajęcia rewalidacyjne dla 29 uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Według danych sprawozdania SIO (na 30.09.2018 r.) największy udział uczniów  

w strukturze ogółem z uwzględnieniem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

odnotowano w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie (24,06 %), Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce (20,61 %) i Zespole Szkół w Gorzowie Śl.  

(45,21 %). 

Największy odsetek w szkołach ponadgimnazjalnych stanowią uczniowie technikum 

(45,21 %), następnie liceum ogólnokształcącego (22,27%), Branżowej Szkoły I Stopnia 

(12,06 %) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (6,27%), co łącznie dla tej formy kształcenia 

stanowi 85,80 %. Słuchacze szkół dla dorosłych stanowili 7,97 % ogółu oraz Centrów 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (6,22 %). 

W roku szkolnym 2018/2019 kształceniem na poziomie zawodowym technika objęto 

968 uczniów, z czego 38 (3,93%) kontynuowało naukę w szkołach policealnych. 

Natomiast pozostali uczniowie, stanowiący 45,21% tej grupy pobierali naukę  

w technikach. Łącznie prowadzono kształcenie w 16 zawodach. 

Kadra pedagogiczna szkół i placówek powiatu oleskiego wg stopnia awansu 

zawodowego w ubiegłym roku szkolnym kształtowała się następująco:  

nauczyciel dyplomowany  197 osób 68,88% 

nauczyciel mianowany   53 osoby 18,53% 

nauczyciel kontraktowy   26 osób         9,09% 

nauczyciel stażysta   8 osób 2,80% 

nauczyciel bez stopnia awansu zaw. 2 osoby 0,70% 

               286 osób     100,00% 

Dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 kadra pedagogiczna przedstawiała się 

następująco: 

nauczyciel dyplomowany  192 osoby 64,86% 

nauczyciel mianowany   62 osoby 20,95% 

nauczyciel kontraktowy   29 osób         9,80% 

nauczyciel stażysta   10 osób 3,38% 

nauczyciel bez stopnia awansu zaw. 3 osoby 1,01% 

               296 osób     100,00% 
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Nauczyciele dyplomowani i mianowani w prowadzonych jednostkach obejmują 87,41 % 

kadry pedagogicznej. Kadra pedagogiczna zatrudniona jest zgodnie z wymogami, tzn. 

posiada pełne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne. 

 

Liczba 
uczniów w 

2019r.* 

Uczniowie 
przeliczeniowi w 

2019r. 

Subwencja na 
2019r. (zł) wg 

stanu na dzień 
30.09.2019r. 

Wydatki za 
2019r. (zł) 

Subwencja 
2019r. na 
jednego 

ucznia (zł) 
wg stanu 
na dzień 

30.09.2019r. 

Wydatki 
za 2019r. 

na 
jednego 
ucznia 

(zł) 

Wskaźnik 
w 

stosunku 
do 

subwencji 
(zł) 

Szkoły publiczne 2 184,0092 3 476,579719934 19 359 562,58 24 267 913,03 5 568,57 6 980,40 125,35 

Szkoły 
niepubliczne 

128,3468 618,382238 3 274 910,94 3 707 289,00 5 295,93 5 995,14 113,20 

w tym SSPdP w 
Wierzbiu* 

4,4144 30,27551243 0 62 352,00 0 2 059,49 ----- 

RAZEM 
PUBLICZNE I 

NIEPUBLICZNE* 
2 312,3560 4  094,961957 22 634 473,52 27 975 202,03 5 527,39 6 831,61 123,60 

PPP-P w Oleśnie 6980,9715 248,549425630 1 384 063,81 979 271,00 5 568,57 3 939,94 70,75 

OGÓŁEM* 
 

4 343,511383612 24 018 537,33 28 954 473,03 5 529,75 6 666,14 120,55 

Rok 2018        

 

Liczba 
uczniów w 

2018r.* 

Uczniowie 
przeliczeniowi w 

2018r. 

Subwencja na 
2018r. (zł) 

Wydatki w 
2018r. (zł) 

Subwencja 
2018r. na 
jednego 

ucznia (zł) 

Wydatki 
2018r. 

na 
jednego 
ucznia 

(zł) 

Wskaźnik 
w 

stosunku 
do 

subwencji 
(zł) 

Szkoły publiczne 2 063,1767 3 282,702171853 17 756 510,59 23 091 320,56 5 409,11 7034,24 130,04 

Szkoły 
niepubliczne 

128,6222 513,856686968 2 779 509,46 3 441 472,00 5 409,11 6697,34 123,82 

RAZEM 
PUBLICZNE I 

NIEPUBLICZNE 
2 191,7989 3 796,558858821 20 536 020,05 26 532 792,56 5409,11 6988,64 129,20 

Zadania 
pozaszkolne 

7 029,2651 246,934931833 1 335 699,22 907 055,00 5 409,11 3673,26 67,91 

OGÓŁEM 
 

4 043,493790654 21 871 719,27 27 439 847,56 5 409,11 6 786,17 125,46 

 

W 2019 r. subwencja przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 

prowadzenie szkół publicznych wynosiła 19.359.562,58 zł z czego wydatki na 

prowadzenie szkół publicznych wynosiły 24 267 913,03 zł. Subwencja przekazana na 

szkoły niepubliczne wynosiła 3.274.910,94  zł, natomiast przekazana przez Powiat 

dotacja 3.707.289,00 zł. Subwencja/dotacja przekazana przez MEN na jednego ucznia 

to kwota 5.529,75 zł, natomiast wydatki stanowiły 6.666,14 zł, co stanowiło 120,55 % 

(wskaźnik wydatków do subwencji). 

Do matury w roku szkolnym 2018/2019 przystąpili uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Technikum powiatu oleskiego. Wyniki tego egzaminu 

przedstawiają poniższe zestawienia. Publikowane przez OKE we Wrocławiu wyniki 

egzaminu maturalnego dla powiatu oleskiego zawierają łącznie wyniki szkół publicznych 

i niepublicznych. Powiat oleski prowadzi szkoły publiczne, natomiast szkoły 
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niepubliczne prowadzone są przez osoby fizyczne. Dane te zawiera pierwsza  

z poniższych tabel. 

Drugie zestawienie prezentuje wyniki matury osiągnięte przez publiczne szkoły 

ponadgimnazjalne powiatu oleskiego. 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego wg typów szkół w roku szkolnym 2018/2019 

(przystępujących po raz pierwszy) – wskaźnik procentowy * 

Typ Szkoły Polska woj. Opolskie Powiat Oleski 

Liceum Ogólnokształcące 91,3 91 91 

Technikum 80,9 82 82,4 

Razem 87,5 87 85,9 

Rok szkolny 2017/2018 

Liceum Ogólnokształcące 90 89,5 87 

Technikum 79 82,3 80,4 

Razem 86 86,3 83,4 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego wg typów szkół w roku szkolnym 2018/2019 

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego* 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Liceum 
Ogólnokształcące 

169 147 91,8 

Technikum 204 164 80,4 

Razem 373 311 85,6 

*Dane dotyczą zdających po raz pierwszy, przystępujących do wszystkich egzaminów 
obowiązkowych (dane OKE na 04.10.2019 r.) 

Szczegółowe zestawienia dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego  

w prowadzonych szkołach ponadgimnazjalnych oraz średnich wyników egzaminów 

obowiązkowych i dodatkowych ujmuje Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

Powiat Oleski 
Liczba 

Zdających 
Uzyskali świadectwo 

dojrzałości 
Wskaźnik 

Procentowy 

Liceum 
Ogólnokształcące 

148 136 91,9 

Technikum 221 182 82,4 

Razem 369 318 86,2 
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Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2018/2019, przyjęta przez Radę Powiatu w Oleśnie 

w dniu 28 października 2019 r. 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie dla uczniów branżowych szkół zawodowych z włączonymi zasadniczymi 

szkołami zawodowymi i techników. Egzamin dla absolwentów odbył się w dwóch 

częściach, obejmując etap pisemny i praktyczny. 

Od 1 września 2012 r. obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego  

i zawodowego, zgodnie z którą w kształceniu zawodowym nastąpiły zmiany  

w dotychczasowym egzaminie zawodowym. W analizowanym okresie była realizowana 

w klasach II – IV. Natomiast w klasach I wdrażana jest nowa podstawa programowa 

kształcenia zawodowego. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników 

przystępują także do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który jest 

formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu 

danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Średnia zdawalność egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach powiatu oleskiego dla techników, 

szkół zawodowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych łącznie wynosi 88,6%. 

Nadmienić należy, że większość absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych składa 

egzaminy organizowane przez Izby Rzemieślnicze. Wyniki tych egzaminów nie są 

prezentowane szkołom. 

W technikach powiatu oleskiego w ostatnim roku szkolnym przeprowadzono 430 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje, składających się łącznie na 13 zawodów.  

W zasadniczych szkołach zawodowych odbyło się 48 takich egzaminów, odpowiednio 

dla 3 zawodów, natomiast dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

zorganizowano 81 egzaminów w ramach 4 zawodów. 

Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych 

ogółem w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego w ubiegłym roku szkolnym 

przedstawia poniższa tabela. 

Prezentowane dane dotyczą szkół publicznych prowadzonych przez powiat oleski. 

Szczegółowe dane dotyczące wyników egzaminów zawodowych w odniesieniu do 

poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, zawodów i kwalifikacji zawiera 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 

2018/2019, przyjęta przez Radę Powiatu w Oleśnie w dniu 28 października 2019 r. 
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Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje według poszczególnych kwalifikacji dla 

danego zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego w roku szkolnym 

2018/2019 – wg typu szkół (form kształcenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P- Przystępujący K- Uzyskane kwalifikacje Z-Zdawalność 

 
 
 

         
              Nazwa 

              Szkoły 
 
 
 

Typ Szkoły 

Powiat Oleski Woj. Opolskie 

P K Z P K Z 

Technikum  430 381 88,6 4102 3264 79,6 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

48 40 83,3 603 514 85,2 

Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe 

81 80 98,8 
dane 

niedostępne 
dane 

niedostępne 
dane 

niedostępne 

Razem 613 535 87,3 4705 3778 80,3 

         
              Nazwa 
              Szkoły 

 
 
 

Typ Szkoły 

Rok szkolny 2017/2018 

P K Z P K Z 

Technikum  514 445 86,6 8308 4156 78,3 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

46 38 88,6 778 678 87,1 

Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe 

53 52 98,1 99 66 66,7 

Razem 613 535 87,3 6185 4900 79,2 
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Zadania przewidziane dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Oleskiego, 

wykonuje na mocy porozumienia od 2003 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  

w Gorzowie Śl. Jest to jedyna powiatowa instytucja z zakresu kultury. W roku 2019 

zrealizowano tam następujące zadania. 

W 2019 r. Biblioteka zakupiła ogółem 149 woluminów i 20 audiobooków na kwotę 

4,015,78 zł. 

Zarejestrowała 404 czytelników (tj. o 1 mniej niż w 2018 r.), którzy wypożyczyli ogółem 

8.406 książek  i czasopism (tj. o 490 mniej niż w 2018 r.) oraz 5 audiobooków. 

Bibliotekę odwiedziło ogółem 4.666  użytkowników (tj. o 121 mniej niż w 2018 r.) w tym: 

1) wypożyczalnię – 3.272 użytkowników (tj. o 107 mniej niż w 2018 r.); 

2) czytelnię – 822 użytkowników (tj. o 58 mniej niż  w 2018 r.); 

3) imprezy biblioteczne – 572 użytkowników (tj. o 47 więcej niż w 2018 r.). 

Księgozbiór Biblioteki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 17.545 sztuk. 

Liczba woluminów w Powiatowej Bibliotece Publicznej Powiatu Oleskiego w Gorzowie 

Śl. na 1000 mieszkańców wyniosła 2.471 (tj. o 35,1 więcej niż w 2018 r.), a liczba 

wypożyczeń na 1000 mieszkańców to 1.144,92 (tj. o  96,48 mniej niż w 2018 r.). 

Biblioteka była organizatorem 62 wydarzeń kulturalnych (tj. o 27 więcej niż w 2018 r.): 

1) spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych; 

2) zajęcia literackie dla dzieci; 

3) gminny konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych. 

Ponadto w Bibliotece zorganizowano 410 wystawek tradycyjnych i wirtualnych (tj. o 354 

więcej niż w 2018 r.) dostępnych na http://www.facebook.com/BibliotekawGorzowieSl. 

Biblioteka w Gorzowie systematyczne gromadzi publikacje książkowe, dokumenty życia 

społecznego dotyczące powiatu oleskiego. Czytelnicy mogą skorzystać z czasopism 

regionalnych  a mianowicie: Nowej Trybuny Opolskiej i Kulis Powiatu. 

Katalog biblioteki działa w nowym formacie Marc21 i jest dostępny  na stronie  

http://www.gorzowsl-mgok.sowwwa.pl/   oraz http://w.bibliotece.pl/. 

Zbiory opracowane komputerowo wynoszą 60% ogólnej liczby zasobów (tj. o 2 % 

więcej niż w 2018 r.). Na bieżąco opracowywane są wszystkie nowości książkowe.  
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Inwestycje Powiatu 

W powiecie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej  

w miejscowości Kościeliska - kwota zewnętrznego finansowania z RPO WO 2014-

2020: 1.552.208,26 zł, wkład własny: 493.138,00 zł; 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na 

odcinku Praszka – Rozterk - kwota zewnętrznego dofinansowania z RPO WO 2014-

2020: 1.129.149,29 zł, wkład własny: 344.936,36 zł; 

3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej 
na odcinku Praszka-Pilawy - kwota zewnętrznego finansowania z RPO WO 2014-
2020: 500.276,59 zł, wkład własny: 114.730,57 zł; 

4) budowa ścieżki rowerowej Praszka – Olesno po trasie byłej linii kolejowej Praszka- 
Olesno - kwota zewnętrznego finansowania z RPO WO 2014-2020: 3.914.675,00 zł 
– 85% kosztów, zaś wkład własny wynosił 690.825,00 zł; 

5) przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie) - kwota 
zewnętrznego finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1.490.853,75 zł, 
wkład własny:1.490.853,76 zł; 

6) przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – 
Dalachów) - kwota zewnętrznego finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 
1.326.840,00 zł, wkład własny: 1.417.877,73 zł; 

7) przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka – Klekotna - etap III, 
kwota zewnętrznego finansowania z RPO WO 2014-2020: 2.076.351,00 zł, wkład 
własny: 2.145.601,20 zł; 

8) termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Praszce - kwota zewnętrznego finansowania z RPO WO 2014-2020: 
499.994,37 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Opolu: 452.100,00 zł, wkład własny: 
42.769,88 zł. 

 
W roku 2019 zrealizowano i zakończono  inwestycje związane z infrastrukturą  na kwotę 
19.678.680,00 zł. (tj. o 16.853.605,00 zł więcej niż w 2018 r.). 
 
Kwoty wkładów własnych obejmują dofinansowania gmin.  

Szczegółowe informacje o inwestycjach powiatu znajdują się w sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2019 r. 
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Transport zbiorowy i drogi publiczne 

W 2019 r. transport  zbiorowy był realizowany na 15 liniach powiatowych (tj. o 8 mniej 

niż w 2018 r.). Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych wyniósł 

465.019,6 km (tj. o 267.997,5 km mniej niż w 2018 r.). Spadek liczby linii oraz przebiegu 

rocznego spowodowany jest likwidacją lub zamianą linii powiatowych, na których 

odbywał się transport dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na linie, które 

obejmują przebiegiem tylko jedną gminę i nie są kwalifikowane jako powiatowe.  

Do realizacji przewozów przewoźnicy wykorzystali 64 autobusy. W ciągu dróg 

powiatowych do dyspozycji przewoźników udostępniono 324 przystanki (tj. o 54 więcej 

niż w 2018 r.). Ostateczny kształt sieci przewozów zostanie nadany przez ustawę  

o publicznym transporcie drogowym, która obecnie jest nowelizowana. Dostęp do 

informacji o wydanych zezwoleniach jest realizowany za pośrednictwem strony BIP 

urzędu, analizowane są możliwości przedstawienia informacji za pomocą innych 

rozwiązań.   

 

Długość dróg powiatowych w roku 2019 na terenie powiatu wynosiła 363,694 km. 

Drogi powiatowe można klasyfikować w oparciu o różne kryteria. 

Ze względu na rodzaj nawierzchni na drogi: 

1) o nawierzchni bitumicznej – 302,921 km; 

2) z kostki – 0,514 km; 

3) z tłucznia - 14,909 km; 

4) gruntowa 45,350 km. 
 

Na terenie powiatu oleskiego znajdują się następujące ciągi rowerowe, zarządzane 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie: 

1) ścieżka pieszo - rowerowa Przedmość - Praszka  - długość: 3520 m; 

2) ciąg pieszo-rowerowy Warłów – Szemrowice – długość: 1397 m; 

3) droga rowerowa Gana – długość: 450 m; 

4) droga rowerowa Praszka-Pilawy – długość:1251,45 m; 
5) droga rowerowa  Praszka-Rozterk – długość: 2596,90 m; 
6) droga rowerowa Kościeliska – długość: 2700 m; 
7) droga rowerowa Praszka – Gorzów Śląski – Olesno – długość: 20.350 m. 

W roku 2019 wydano na utrzymanie dróg powiatowych 20.460.939,00 zł  
(tj. o 17.715.415,00 zł więcej niż w 2018 r.), w tym na wydatki inwestycyjne 
19.767.211,00 zł (tj. o 17.658.116,00 zł więcej niż w 2018 r.). 

Środki zewnętrzne, w tym  pochodzące z gmin wyniosły 15.657.375,00 zł. Środki 
pochodzące z gmin wyniosły 2.669.775,00 zł. 

Szczegółowe informacje o inwestycjach i remontach dróg powiatowych znajdują się  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 
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Ochrona środowiska 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

W badaniach jakości powietrza nie stwierdzono przekroczeń standardów ustalonych dla 

dwutlenku siarki, natomiast potwierdzono fakt, iż stężenia tego zanieczyszczenia 

utrzymują się na bardzo niskim poziomie już od wielu lat. Ponadto nie stwierdzono 

przekroczeń wartości kryterialnych powietrza ustalonych dla dwutlenku azotu. Jednakże 

cykl przeprowadzonych pomiarów wykazywał różnicę stężeń średniorocznych  

w zależności od lokalizacji stacji. Klasyfikacja powietrza powiatu oleskiego pod 

względem ochrony zdrowia przedstawia się następująco:  

1) klasa A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) - ze względu na 

poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni; 

2) klasa C (poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny) - z powodu przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P, PM2,5; 

3) klasa D2 (poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego) - ze 

względu na poziom O3.  

 

2. Zagrożenie hałasem. 

Zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-

2020, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził badania 

hałasu drogowego oraz kolejowego w Oleśnie. Pomiary hałasu drogowego zostały 

przeprowadzone w dziewięciu punktach pomiarowych. W sześciu lokalizacjach 

prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych trzech 

punktach wykonano badania długookresowe. Pomiary hałasu kolejowego zostały 

wykonane w dwóch punktach pomiarowych. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów 

hałasu długookresowego wykazały przekroczenie o  6,9 dB dla pory dnia, wieczoru  

i nocy oraz 5,2 dB dla pory nocy w punkcie pomiarowym przy ul. Lublinieckiej. 

Natomiast w pozostałych dwóch punktach pomiarowych badania nie wykazały 

przekroczeń. Wyniki z przeprowadzonych badań hałasu drogowego krótkookresowego 

wykazały przekroczenia w czterech punktach pomiarowych zarówno w dzień, jak  

i w nocy, natomiast  w jednym punkcie przekroczenie nastąpiło w porze nocnej i tylko  

w jednym punkcie pomiarowym nie zanotowano żadnych przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu. Wyniki pomiarów hałasu kolejowego w punkcie przy ul. Arnsberskiej 

wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w dzień o 3,2 dB, a w nocy  

o 9,3 dB, natomiast w punkcie przy ul. Sienkiewicza nie wykazały przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia, ale  w porze nocy przekroczenie 

wyniosło 3,3 dB.  
 

3. Pola elektromagnetyczne. 

W wyniku pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych 

można stwierdzić, że w otoczeniu badanych źródeł pól elektromagnetycznych, nie 
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stwierdzono miejsc wstępowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach 

wyższych od dopuszczalnych. Punkty pomiarowe monitoringu pól 

elektromagnetycznych zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Wierzbie, 

Nowa Wieś, Kadłub Wolny i Pludry. 

4. Ochrona zasobów przyrodniczych. 

Na terenie powiatu występuje wiele form ochrony przyrody:  

1) pomniki przyrody - 44; 

2) użytki ekologiczne – 20; 

3)  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 3; 

4) obszary chronionego krajobrazu – 2; 

5) obszary Natura 2000 – 1; 

6) park krajobrazowy.  
 

5. Gospodarowanie wodami. 

Badania wód podziemnych wykazały, że wody na terenie powiatu charakteryzują się 

zróżnicowanym poziomem zanieczyszczenia. Brak jest wód odpowiadających I klasie, 

wody odpowiadające klasie II znajdują się w punkcie 1325 – Zębowice, wody 

odpowiadające klasie III (wody zadowalającej jakości) w puncie 1345 – Borki Wielkie, 

natomiast wody odpowiadające IV klasie (wody niezadowalającej jakości) w punkcie 

2662 – Dobrodzień.  
 

6.  Gospodarka wodno-ściekowa.  

W powiecie oleskim znajdują się trzy aglomeracje: Dobrodzień, Olesno i Praszka.  

Z sieci wodociągowej korzysta około 95 % ludności powiatu, natomiast z sieci 

kanalizacyjnej korzysta około 47 % ludności powiatu.  
 

7. Zasoby geologiczne i ochrona gleby.  

Na terenie powiatu występują złoża piasków formierskich, piasków i żwirów oraz 

surowców ilastych ceramiki budowlanej. Na obszarze powiatu dominują gleby rdzawe 

oraz płowe. W dolinach większych cieków wodnych występują mady rzeczne. Ponad 

połowę powierzchni powiatu stanowią użytki rolne. Duży jest też udział gruntów leśnych 

oraz zadrzewionych i zakrzewionych. W ostatnich latach zauważalny jest spadek 

powierzchni użytków rolnych, sadów oraz łąk i pastwisk trwałych. Powierzchnia gruntów 

ornych sukcesywnie zmniejsza się, jednak pomimo tego grunty orne zajmują 

zdecydowanie największą powierzchnię spośród wszystkich użytków rolnych.  
 

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  

Analizując dane na temat prowadzonej gospodarki odpadami w powiecie można 

stwierdzić wzrost ilości odpadów zebranych. Udział ilości odpadów zebranych 

selektywnie w stosunku do całej ilości odpadów kształtuje się na poziomie około 33,1% 
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(tj. o 6,1% więcej niż w 2018 r.) przy średniej wojewódzkiej wynoszącej około 32,9%  

(tj. o 9,9 % więcej niż w 2018 r.).  

9. Zagrożenie poważnymi awariami. 

Na terenie powiatu nie działają zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. Natomiast znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej: 

- Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. w Pludrach, 

- ELKOM-GAZ w Przedmościu, 

- NEAPCO w Praszce, 

- ORAS w Oleśnie, 

- Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie. 
 

10. Edukacja ekologiczna.  

Edukacja ekologiczna na terenie powiatu realizowana jest przeważnie w placówkach 

oświatowych, a także w Starostwie Powiatowym. Polega ona na prowadzeniu 

konkursów i zajęć z zakresu ochrony środowiska. Organizowane są zbiórki baterii, 

przeterminowanych leków, tworzyw sztucznych i makulatury. Upowszechniają się także 

działania edukacyjne oferowane przez strony internetowe, z których można korzystać  

w dowolnie wybranym czasie. 
 

11. Rolnictwo i leśnictwo. 

Zadania z obszaru rolnictwa i leśnictwa zostały ujęte w „Programie Ochrony Środowiska 

Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Ponadto dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa są opracowane i zatwierdzone 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów na okres 10 lat.  Plany te sporządzane są dla 

lasu o obszarze co najmniej 10 ha stanowiącego zwarty kompleks leśny i zawierają 

skrócony opis lasu oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, a także podstawowe 

zadania dotyczące gospodarki leśnej. Plany są sporządzane i zatwierdzane na bieżąco, 

dla wszystkich gmin na terenie powiatu i aktualnie obejmują powierzchnię 4807 ha. 
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Pomoc społeczna 

W zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu oleskiego działają n/w jednostki 

organizacyjne. 
 

1) Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie  

w Radawiu. Statutowa liczba miejsc 70. Stan na 31 grudnia 2019 r.  

70 mieszkańców. W ogólnej liczbie mieszkańców: 38 osób przebywało na podstawie 

skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r.(tj. o 2 mniej niż w 2018 r.) i 32 

osób na nowych zasadach, tzn. z pełną odpłatnością (tj. o 3 więcej niż w 2018 r.). 

Mieszkańcami Domu byli zarówno mieszkańcy powiatu oleskiego (38 osób), jak  

i powiatów ościennych (32 osoby). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 

r. wyniósł 3.763,00 (tj. o 328,00 zł więcej niż w 2018 r.), w tym dotacja przekazana 

przez powiat 1.280.265,00 (tj. o 88.036,00 zł więcej niż w 2018r.). W raportowanym 

roku PCPR wydał 2 decyzje o umieszczeniu w DPS w Radawiu oraz 45 decyzji 

zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w w/w Domu; 

2) Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Borkach Wielkich, 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (statutowa liczba miejsc 

42). Stan na 31 grudnia 2019 r. wynosił 41 pensjonariuszek. W ogólnej liczbie osób - 

2 z nich przebywały na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 

r. (analogicznie do 2018 r.), a kolejne 39 na tzw. nowych zasadach czyli z pełną 

odpłatnością (tj. o 1 więcej niż w 2018 r.). Osoby przebywające w Domu 

przyjmowane są na podstawie umów z gminami właściwymi wg miejsca 

zamieszkania lub rodzinami. Osoby przyjęte na tzw. „starych zasadach” (przed 

styczniem 2004 r.) otrzymują dotację na podstawie umowy dotacji, zawartej w dniu 

18 lipca 2006 r. pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w 

Leśnicy. Dotacja przekazana przez powiat na funkcjonowanie DPS w Borkach 

Wielkich – 55.378,00 zł.(tj. o 43.345,00 zł mniej niż w 2018 r.). Miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Starosty Oleskiego  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca wynosił 

2.960,00 zł (tj. o 100 zł więcej niż w 2018 r.). 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach jest placówką wsparcia dziennego 

typu: 

A - dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

B - dla osób upośledzonych umysłowo (w stopniu głębokim, znacznym  

i umiarkowanym a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy 

jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne); 

C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Dom przeznaczony jest dla 37 osób i realizuje zadania statutowe w formie 

kompleksowej rehabilitacji społecznej oraz zapewnia oparcie społeczne dla osób 
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niepełnosprawnych. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

15.00. Zapewnia podopiecznym rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, treningi 

umiejętności społecznych, dowóz na zajęcia oraz ciepły posiłek przygotowywany  

w ramach treningu kulinarnego. Dom obejmuje wsparciem osoby zaburzone 

psychicznie z terenu powiatu oleskiego i kłobuckiego skierowane na podstawie decyzji 

administracyjnej. Dnia 31 grudnia 2019 r. na liście uczestników ŚDS znajdowało się 38 

osób, w tym: 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 31 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  i 4 osoby wykazujące inne zaburzenia. Uczestnicy zajęć to mieszkańcy 

gminy Olesno (26 osób), gminy Dobrodzień (5 osób), gminy Radłów (1 osoba) i gminy 

Zębowice (2 osoby). Kolejne 4 osoby to mieszkańcy gminy Przystajń z powiatu 

kłobuckiego.  

W raportowanym okresie na terapię przybyło 4 uczestników, natomiast 6 osób 

zaprzestało uczestnictwa w zajęciach.  

W 2019 r. PCPR wydało 4 decyzje administracyjne o skierowaniu do ośrodka wsparcia, 

2 decyzje wygaszające oraz 50 decyzji dotyczących odpłatności za usługi świadczone 

w ŚDS, w tym 17 decyzji ustalających odpłatność i 33 decyzje zwalniające z odpłatności 

za pobyt w Domu.  

 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 r. 
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Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Na terenie powiatu funkcjonuje publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza – Dom 

Dziecka w Sowczycach,  która dysponuje  21 miejscami (tj. o 4 mniej niż w 2018 r.). 

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2019 r. wynosił 3.537,00 zł. (tj. o 198 zł 

więcej niż w 2018 r.). W roku 2019 w związku z wydanym przez Sąd Rodzinny  

i Nieletnich postanowieniem, wydano 1 skierowanie do placówki dla dziecka z powiatu 

oleskiego (tj. o 7 mniej niż w 2018 r.). W trakcie roku raportowanego placówkę opuściło 

3 wychowanków (tj. o 4 mniej niż w 2018 r.), w tym: - 2 z powiatu oleskiego  

i 1 z powiatu zielonogórskiego. W Domu Dziecka w Sowczycach na dzień 31.12.2019 r. 

przebywało 21 wychowanków (tj. o 2 mniej niż na dzień 31.12.2018 r.)  - 15 z powiatu 

oleskiego, 2 z powiatu prudnickiego, 2 z powiatu zielonogórskiego, i po 1 z powiatu 

legnickiego i strzeleckiego.  

Dochody powiatu oleskiego z tyt. pokrywania przez powiaty właściwe ze względu na 

pochodzenie dziecka wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu wyniosły 271.080,90 zł. 

(tj. o 32.522,10 zł mniej niż w 2018 r.), a dochody z gmin wyniosły 197.547,30 zł  

(tj. o 75.064,86 zł więcej niż w 2018 r.). W 2019 r. żadne dziecko z  powiatu oleskiego 

nie było umieszczone w placówce mającej siedzibę poza nim. 

 

1. Rodzinna piecza zastępcza 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie – jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Oleskim na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmowało opieką 41 

rodzin zastępczych – tj. o 5 więcej niż w 2018 r. (25 rodzin spokrewnionych, 14 rodzin 

niezawodowych, 2 rodziny zawodowe) oraz 1 rodzinny dom dziecka (analogicznie do 

2018 r.). 

W rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r. przebywało 60 dzieci (tj. o 7 więcej niż w 2018 

r.), w tym 31 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 15 dzieci w rodzinach 

niezawodowych, 8 dzieci w rodzinach zawodowych, 6 dzieci w rodzinnym domu 

dziecka. Rodzinną pieczę zastępczą w okresie raportowania opuściło 11 dzieci  

(tj. 2 mniej niż w 2018 r.) 

 

2. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej  

Wysokości wypłaconych w 2019 r. świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym  

i prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka: 

1) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego  

w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 317 świadczeń (tj. o 60 więcej niż w 2018 r.)  

na kwotę: 214.338,38 zł (tj. o 43.723,93 zł więcej niż w 2018 r.); 

2) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka – 413 
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świadczeń (tj. o 36 więcej niż w 2018 r.) na kwotę 417.595,72 zł. (tj. o 33.001,21 zł 

więcej niż w 2018 r.); 

3) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 59 

świadczeń (tj. o 21 więcej niż w 2018 r.) na kwotę: 12.081,45 zł; (tj. 4.734,89 zł więcej 

niż w 2018 r.); 

 4) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych  

z potrzebami przyjmowanego dziecka – 0,00 zł. (w 2018r. - 2 świadczenia na kwotę: 

500,00 zł); 

5) świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych  

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość 

sprawowanej opieki – 2 świadczenia (tj. o 1 więcej niż w 2018 r.) na kwotę 2.000,00 

zł. (tj. o 795,38 zł więcej niż w 2018 r.); 

6) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnym – 8 świadczeń (tj. o 3 mniej niż w 2018 r.) na kwotę 15.575,01 

(tj. o 6.326,00 zł mniej niż w 2018 r.); 

7) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem –1 świadczenie na 

kwotę: 1.000,00 zł. (w 2018 r. - 1 świadczenie na kwotę: 11.789,00 zł.). 

 

Koszt wszystkich wypłaconych świadczeń w 2019 r. wyniósł 662.590,56 zł  

(tj. o 64.640,41 zł więcej niż w 2018 r.).  

 

W rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu oleskiego w 

2019 r. przebywały dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej 

były mieszkańcami innych powiatów - w 14 rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci 

z terenu innych powiatów. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 194.005,86 zł. 

 

Dodatkowo wypłacono świadczenia w zakresie: 

1) wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom 

dziecka oraz osoby zatrudnionej w rodzinnym domu dziecka do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 93.857,68 zł.  

(tj. o 14.235,28 zł więcej niż  w 2018r.); 

2) świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej 

kosztom ponoszonym w lokalu w którym prowadzona była rodzina zastępcza 

zawodowa lub rodzinny dom dziecka, w kwocie 15.575,01 zł (tj. o 6.326 zł mniej niż 

w 2018 r.) 

 

Powiat oleski w roku 2019 poniósł wydatki na częściowe utrzymanie 19 dzieci 

pochodzących z powiatu oleskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 235.556,34 zł.  

(tj. o 33.492,39 zł więcej niż w 2018r.), w tym 198.697,94 zł -to koszty świadczeń na 

bieżące utrzymanie dzieci (tj. o 26.052,93 zł mniej niż w 2018 r.), a kwota 36.858,40 zł 
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przeznaczona została na refundacje wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej 

(tj. o 7.439,46 zł mniej niż w 2018 r.).  

W 2019 r. dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

wypłacono 726 świadczeń wychowawczych zwanych „dodatkiem wychowawczym”  

(tj. o 205 więcej niż w 2018r.) na łączną kwotę: 346.118,00 zł. (tj. o 95.070,00 zł więcej 

niż w 2018 r.) oraz 72 świadczenia „Dobry Start” na łączną kwotę 21.600,00 zł. 

 

3. Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze 

i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W roku 2019 pomocą finansową mającą na celu 

usamodzielnienie objęto 15 pełnoletnich wychowanków, w tym 12 wychowanków rodzin 

zastępczych i 3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.  
 

Usamodzielniającym się wychowankom wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 

73.935,16 zł. (tj. o 26.815,03 zł mniej niż w 2018 r.) w tym na kontynuację nauki – 

65.734,16 zł. (tj. o 1.562,03 zł mniej niż w 2018 r.), na usamodzielnienie 3.470,00 zł.  

(tj. o 20.647,00 zł mniej niż w 2018 r.), na zagospodarowanie 4.731,00 zł (tj. o 4.606,00 

zł mniej niż w 2018 r.).  

 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej 

Przy PCPR działa Punkt Interwencji Kryzysowej, do zadań którego należy udzielanie 

poradnictwa i wsparcia, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej  

z przemocą w rodzinie. W roku 2019 w Punkcie Interwencji Kryzysowej poradnictwa 

udzielono 38  osobom (tj. o 5 mniej niż w 2018 r.), niektóre z nich korzystały  

z poradnictwa więcej niż jeden raz:  

1) 19 osobom udzielono wsparcia psychologicznego (tj. o 7 więcej niż w 2018 r.) – 

ogółem 41 wizyt psychologicznych (tj. o 1 więcej niż w 2018 r.), 

2) 24 osobom udzielono wsparcia prawnego (tj. o 7 mniej niż w 2018 r.) – ogółem 26 

wizyt prawnych (tj. o 5 mniej niż w 2018 r.). 

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie założona 

została 1 Niebieska Karta. 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 r.  
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Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – działający w strukturach 

PCPR zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie 

ukończyły 16 r.ż., o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 r. ż., legitymacji 

osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających 

znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i placówek 

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

W 2019 r. wydano:  

1) 77 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (tj. o 13 

więcej niż w 2018 r.); 

2) 15 orzeczeń o niezaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (tj. o 4 

więcej niż w 2018 r.); 

3) 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (tj. o 1 

więcej niż w 2018 r.); 

4) 1011 orzeczeń o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności dla osób 

powyżej 16 roku życia (tj. o 72 więcej niż w 2018 r.); 

5) 1 orzeczenie o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności (tj. o 4 mniej niż  

w 2018 r.); 

6) 25 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności (tj. o 5 więcej niż  

w 2018 r.). 

Ponadto wydano 551 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (tj. o 254 więcej 

niż  w 2018 r.) i 363 kart parkingowych (tj. o 116 więcej niż w 2018 r.). 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zakresie rehabilitacji zawodowej, 

tj. lp. w tabeli od 1 do 4 – przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, w zakresie 

rehabilitacji społecznej, tj. lp. w tabeli od 5 do 10 - przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie:  

 
 

Lp. Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  

2018 rok 
w zł 

2019 rok 
w zł 

1 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy  i niepozostających w 
zatrudnieniu – art. 11  

4.527,96 1.880,14 

2 Zwrot kosztów: wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – 
art. 26, art. 26d, art.26e.  

0,00 0,00 

3 Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolnej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a  

78.177,23 58.725,42 

4 Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych  –  
art. 38 i 40  

0,00 0,00 
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5 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b.  

1.739,47 zł 2.228,12 

6 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a  ust. 1 pkt 7 lit. c.  

177.284,34 268.810,32 

7 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – art. 35a                          
ust. 1 pkt. 7 lit. a  

45.000,00 0,00 

8 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d  

40.000,00 40.000,00 

9 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 
przewodnika - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f 

0,00 0,00 

10 Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej – art. 35a ust 1pkt 8  

1.078.740,00 1.176.240,00 

                                                 RAZEM 
 

1.425.469,00 zł 
 

1.547.884,00 zł 

 
Łączna kwota wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r. była o 122.415,00 zł wyższa niż w 2018 r.    

 

Powiat oleski za pośrednictwem PCPR kontynuował realizację  pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, którego głównym założeniem było wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

Powiat oleski w roku 2019 na realizację powyższego programu otrzymał środki 

finansowe w wysokości 150.031,25 zł. (tj. o 41.343,89 zł więcej niż w 2018 r.), z czego 

zostało wykorzystane 145.620,83 zł, tj. 97,06% środków. W ramach naboru, do PCPR 

wpłynęło 36 wniosków (tj. o 8 więcej niż w 2018 r.): 28 wniosków dotyczyło wsparcia  

w ramach Modułu I, a kolejne 8 w ramach Modułu II. Pomoc finansową w ramach 

„Aktywnego Samorządu” otrzymały 32 osoby niepełnosprawne, w tym 4 dzieci.  

W ramach Modułu I – 26 osób (tj. o 6 osób więcej niż w 2018 r.) na kwotę: 124.449,83 

zł. (tj. o 35.236,44 zł więcej niż w 2018 r.), w ramach Modułu II – 6 osób (tj. o 2 więcej 

niż w 2018 r.) na kwotę: 21.171,00 zł. (tj. o 7.071,00 zł więcej niż w 2018 r.). 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło porozumienie  z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przystąpiło  do ogólnopolskiego 

systemu w związku z realizacją projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego 

ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych”. System SOW umożliwia osobom 

niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki 
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PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu 

informatycznego. Pozwala również na weryfikację wniosków osób indywidualnych  

i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności 

wydatkowania środków PFRON.  

W 2019 r. PCPR uruchomiło proces naborów wniosków online w programie Aktywny 

Samorząd Moduł II, z czego skorzystało 5 osób niepełnosprawnych.  
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Ochrona zdrowia 
I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na terenie powiatu oleskiego 

w 2019 r. 

W 2019 r. na terenie powiatu oleskiego funkcjonowały trzy samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu  
w Oleśnie. Były to: 

1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (ZOZ ); 
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli  

w Dobrodzieniu (ZOL ); 
3) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie     

(Przychodnia). 
 

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1 
 

Tabela: Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w ZOZ  
 

Lp. Oddziały: Liczba łóżek 
rzeczywistych: stan 
na dzień 01.01.2019 r. 

W stosunku do 
01.01.2018 r. 

Liczba łóżek 
rzeczywistych: stan 
na dzień 31.12.2019r. 

W stosunku do 
31.12.2018 r. 

1. Wewnętrzny  41 b.z. 32 -9 

2. Chirurgii Ogólnej 34 b.z. 18 -16 

3. Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 

25 b.z. 21 -4 

4. Ginekologiczno-
Położniczy 

43 b.z. 32 -11 

5. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 

5 b.z. 5 b.z. 

6.  Dziecięcy 25 b.z. 16 -9 

7.  Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii 

8 b.z. 8 b.z. 

Razem: 181 b.z. 132 -49 

1. Noworodkowy 20  

(w tym 4 inkubatory) 

b.z. 16  

(w tym 4 inkubatory) 

-4 (inkubatory 
b.z.) 
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Tabela: Średnia liczba osobodni na poszczególnych oddziałach w ZOZ w 2019 r. 

 

Lp. Oddziały Liczba osobodni 2019 
r. 

Liczba osobodni w 
stosunku do 2018 r. 

1. Wewnętrzny 10 772 -345 

2. Chirurgii Ogólnej 7 153 -1770 

3. Chirurgii Urazowo- 
Ortopedycznej 

5 977 -531 

4. Ginekologiczno - Położniczy 6 774 +1141 

5. Dziecięcy 3 442 +38 

6. Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii 

2 551 -19 

7. Szpitalny Oddział Ratunkowy 16 -40 

8. Noworodkowy 3 762 +511 

Razem  40 447 -1015 

 

Tabela: Liczba udzielonych porad w poszczególnych poradniach specjalistycznych  

w ZOZ w 2019 r. 

Lp.  Poradnia 
Liczba porad  
w 2019 r. 

Liczba porad w 
stosunku do 2018 r. 

 

1. diabetologiczna 1069 -302 

2. ginekologiczno-położnicza 3504 +855 

3. laryngologiczna 869 -241 

4. zdrowia psychicznego 2538 -619 

5. audiologiczna 181 -51 

6. gruźlicy i chorób płuc 1266 -47 

7. kardiologiczna 6536 +24 

8. reumatologiczna 4048 -103 

9. chirurgii urazowo-ortopedycznej 8654 +223 

10. chirurgii ogólnej 8180 -707 

11. nefrologiczna 685 +18 

12.  urologiczna  3004 -49 

13. preluksacyjna 1403 -63 

14.  wad postawy 326 -56 

Razem: 42 263 -1118 

 

 

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ZOZ w Oleśnie w 2019 r. 

udzielono 7320 porad (wszystkie porady udzielone przez lekarzy i pielęgniarki),  

tj. o 1201 porad więcej niż w 2018 r. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  

w omawianym okresie udzielono 13.210 porad, tj. o 396 porad mniej niż w 2018r. 
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Najważniejsze zadania inwestycyjne  zrealizowane w ZOZ w 2019 r.  

Nazwa  Środki własne  Zakupione  

z dotacji  

i darowizn 

Otrzymane 

nieodpłatnie 

Otrzymane od 

organu 

założycielskiego 

Defibrylator Corpuls 3 

("P" Dobrodzień) 

61 560,00    

Defibrylator Corpuls 3 

("P" Praszka) 

61 560,00    

Respirator Medumat Standard A ("S" 

Olesno i "P" Praszka) 

26 009,64    

Respirator Medumat Standard A ("P" 

Praszka) 

26 009,64    

Respirator Evita V300 (OAiIT) 170 000,00    

Respirator Carina (OAiIT) 40 280,44    

Przebudowa pomieszczeń oddziału 

wewnętrznego – II etap 

351  769,32 477 126,70   

Skaner Konica Minolta Regius 110HQ 

(Pracownia RTG) 

41 040,00    

Diatermia-Generator elektrochirurgiczny 

ARC100 (oddział ginekologiczno-

położniczy) 

9 549,36    

Serwer PowerEdge R440 (serwerownia) 22 878,00    

System informatyczny CENTRUM  9 102,00    

Oprogramowanie WinSvrSTDCore 2019 

OLP 16lic NL Gov CoreLic 

4 059,00    

Oprogramowanie WinSvrCAL 2019 OLP 

NL GovCal  

17 589,00    

Oprogramowanie SQLSvrStdCore 2017 

OLP 2lic Gov CoreLic Qlfd  

33 333,00    

Razem 874 739,40 477 126,70   

Umowa leasingowa: 

Volkswagen Crafter 3szt. 

Ogólna wartość umowy: 

1 145 099,25 

329 535,45 

wysokość raty 

w 2019 roku 

   

Razem  1 207 274,85 477 126,70   

RAZEM :  1 684 401,55 
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2. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli 
w Dobrodzieniu 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli 

liczba łóżek wynosiła 50. W raportowanym roku w ZOL było leczonych 121 pacjentów 

(tj. o 27 mniej niż w 2018 r.), z czego 86 przyjęto w 2019 r. Ponadto w omawianym 

okresie z ZOL wypisano 17 pacjentów (tj. o 2 mniej niż w 2018 r.), a 70 zmarło (tj. o 24 

mniej niż w 2018 r.). W 2019 r. wskaźnik wykorzystania łóżek kształtował się na 

poziomie 70,82% (tj. o 3,24% wyżej niż w 2018 r.), natomiast średnie obłożenie łóżek 

wyniosło 258,50 dni (tj. o 11,82 dni więcej niż w 2018 r.). Z kolei średni czas pobytu  

w placówce w 2019 r. to 106,82 dni (tj. o 23.48 dni więcej niż w 2018 r.). 

 
Tabela: Zestawienie wykonanych w 2019 r. zadań inwestycyjnych ujętych w Planie 

Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  

im. Królowej Karoli na lata 2017-2020. 

Lp. Nazwa zadania Przewidywany 
okres 
realizacji 
zadania         
                

Rok 
wykonania  

zadania 

Koszt całkowity  zadania     
(źródło finasowania ) 

1. Dostosowanie SPZOL do 
potrzeb osób przewlekle 
chorych, 
niesamodzielnych oraz 
starszych- montaż 
podnośników sufitowych 
medycznych. 

 
2020 rok 

 
2019 rok 

 
323 200,00 zł. 
-dofinansowanie 200 000,00 
zł. 
- środki własne    123 200,00 
zł. 

2. Dostawa i montaż 
podnośników sufitowych w 
łazience na parterze 
i                             I piętrze 
SPZOL  

 
2019 rok 

 
2019 rok 

                 
31 989,00 zł. 
środki własne 

3. Zakup sprzętu 
komputerowego ( dwa 
laptopy) oraz drukarki. 

2019 rok 2019 rok 10 030,77 zł. 
środki własne 

4. Wykonanie i montaż 
poręczy na obiekcie 
SPZOL i na podjeździe dla 
osób niepełnosprawnych 
od strony ul. Oleskiej 5. 

         
2019 rok 

 
2019 rok 

            
6 700,00 zł. 
środki własne 

5. Rozbiórka oraz ułożenie 
nawierzchni drogi 
wewnętrznej na posesji 
SPZOL. Wykonanie 
parkingu. 
 

        
2019 rok 

 
2019 rok 

 
117 386,28 zł. 
środki własne 
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6. Zakładanie trawnika : 
przekopywanie ziemi , 
przygotowanie  podłoża do 
wysiewu trawy, wykonanie 
automatycznego 
nawadniania. 
 

 
 

2019 rok 

 
 

2019 rok 

 
 
49 500,00 zł. 
środki własne 

7. Kształcenie ustawiczne 
personelu z zakresu 
elektronicznej 
dokumentacji medycznej. 

 
2019 rok 

 
2019 rok 

 
20 565,60 zł. 
dofinansowanie – 16 452,48 zł. 
środki własne – 4 113,12 zł. 

8. Wykonanie zewnętrznego 
oświetlenia i zasilania do 
altany, pompy do 
nawadniania, 
klimatyzatora i 
przygotowanie instalacji 
do większych obciążeń 

 
2019 rok 

 
2019 rok 

 
13  720,80 zł. 
środki własne 

9. Zakup rolet – 24 szt. w 
salach pacjentów. 
 

2019 rok 20119 rok 7 150,00 zł. 
środki własne 

8. Zakup sprzętu 
medycznego: 
- ssaki medyczne 2 szt. 
- parawany na sale – 6 
szt. 

 
2019 rok 

 
2019 rok 

 
13 435,00 zł. 
środki własne 

9. Zakup szafek do rozdzielni 
posiłków( strona czysta). 

 
2019 rok 

 
2019 rok 

 
2 800,00 zł. 
środki własne 

10. Zakup  i montaż 
klimatyzatora 
w łazience  
 ( parter) w SPZOL 

 
2019 rok 

 
2019 rok 

 
3 000,00 zł. 
środki własne 

 
                                                                                               Razem 599.477,45 zł, w tym: 
                                                                                               - dofinansowanie – 216.452,48 zł 
                                                                                              - środki własne – 383.024,97 zł 

 
                                                                                                       

3. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie 

W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2019 r. 

udzielono świadczeń zdrowotnych 500 osobom, z czego 96 osób to pacjenci spoza 

powiatu oleskiego. W porównaniu do 2018 r. jest to wzrost o 45 osób. Osób 

uzależnionych  od alkoholu, bądź innych środków zgłosiło się 237 - 196 mężczyzn i 41 

kobiet, tj. o 37 osób więcej (tj. o 35 mężczyzn więcej i o 2 kobiety więcej) w stosunku do 

roku 2018. W 2019 r. osób współuzależnionych zgłosiło się 263 osoby (221 kobiet i 42 

mężczyzn), tj. o 8 osób więcej (tj. o 15 mężczyzn mniej, ale o  23 kobiety więcej)  

w stosunku do roku 2018. Wszystkim pacjentom w 2019 r. w Przychodni udzielono  
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w sumie 2474 świadczenia indywidualne (tj. o 222 więcej w porównaniu z 2018 r.),  

w tym 156 wizyt lekarskich (tj. o 37 więcej w porównaniu z 2018 r.), 217 sesji 

psychologa (tj. o 176 mniej w porównaniu do 2018 r.), 2091 sesji specjalisty 

psychoterapii uzależnień (tj. o 161 mniej niż w 2018 r.). Udzielono również 2840 sesji 

terapii grupowej, po 3 godziny każda (tj. o 267 mniej niż w 2018 r.). Ponadto  

w omawianym okresie udzielono 81 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół 

porad (tj. mniej o 3 porady niż w 2018 r.). W analizowanym roku Przychodnia 

dysponowała 3 salami do terapii grupowej, 2 gabinetami do terapii indywidualnej oraz 

gabinetem do rejestracji pacjentów. 

4. Apteki 

Na terenie powiatu oleskiego na początku 2019  r. funkcjonowało 26 aptek i 2 punkty 

apteczne - 9 aptek w Oleśnie, 6 w Praszce, 4 w Dobrodzieniu, 3 w Gorzowie Śląskim,  

2 w Rudnikach oraz po 1 w Radłowie i Zębowicach, punkty apteczne – w Kozłowicach  

i w Żytniowie.  

W trakcie 2019 r. działalność zawiesiły: jedna apteka w Praszce oraz punkt apteczny 

w Kozłowicach. Natomiast apteka w Radłowie została przekształcona w punkt apteczny. 

Wobec powyższego na koniec 2019 r. w powiecie oleskim działały 24 apteki i 2 punkty 

apteczne.  

 Na terenie powiatu oleskiego funkcjonowały następujące  placówki Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej 

 

1) Miasto i Gmina Olesno:  ZOZ Olesno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

s.c. G. Borowik-Bzdzion, J. Idasiak, A.M. Zygmunt, Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Andrzej Proszewski s.c., Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "VITA" s.c. M. Niesłony, F. Niesłony; 

2) Miasto i Gmina Gorzów Śląski: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. 

R. Stefan, J. Domańska-Dziurkowska, NZOZ "VITA" M. Niesłony, 

F. Niesłony, P. Niesłony, Marian i Elżbieta Łyczko, Indywidualna Praktyka 

Lekarsko-Pielęgniarska; 

3) Miasto i Gmina Praszka: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Sp. 

z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum", Zakład Usług 

Medycznych MEDYK Sp. z o. o.; 

4) Gmina Radłów: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CYTRAMED" Janina 

Cytrycka; 

5) Gmina Rudniki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RUDNIKI”; 

6) Gmina Zębowice: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" Zębowice; 

7) Gmina Dobrodzień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, ESKULAP”, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Gamed s.c.”. 
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6. Na terenie powiatu oleskiego działało 21 poradni specjalistycznych (tj. o 2 więcej niż 

w 2018 r.), 12 poradni stomatologicznych (analogicznie do 2018 r.), 12 praktyk 

pielęgniarskich (tj. o 1 więcej niż w 2018 r.), 4 poradnie rehabilitacyjne (analogicznie 

do 2018 r.), 9 poradni diagnostycznych (tj. o 5 więcej niż w 2018 r.) i 3 laboratoria 

analityczne (analogicznie do 2018 r.). 
 

Szczegółowe informacje o w/w podmiotach i zakresie ich działania znajdują się  

w Informatorze „Opieka Zdrowotna w Powiecie Oleskim” publikowanym w BIP 

powiatu. 
 

7. W powiecie oleskim zrealizowano następujące działania wpisujące się do zadań 

Narodowego Programu Zdrowia: 
 

1) Promocja zdrowego stylu życia , „Biały wtorek - wszystko dla zdrowia” - działania 

przeprowadzone wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Oleśnie, w akcji użyczyli również przedstawiciele Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Oleśnie i Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie skierowane do 

całej populacji, z badań wykonywanych w tym dniu skorzystało 250 osób  

(tj. analogicznie do 2018 r.); 

2) Promocja zdrowia prokreacyjnego „Dla Ciebie Mamo” - działania zdrowotne 

połączone z koncertem skierowano do wszystkich kobiet – w przedsięwzięciu 

uczestniczyło 150 osób (tj. analogicznie do 2018 r.); 

3) Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej ,,Dni Praszki z Biesiadą 

Świętojańską”- stoisko informacyjno-edukacyjno-zdrowotne – w dniu tym 

przeprowadzono badania skierowane dla wszystkich uczestników wydarzenia,  

z badań skorzystało 220 osób (tj. o 80 osób mniej niż w 2018 r.); 

4) Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej - Festyn rodzinny 

Praszka - zdrowa rodzina - w działaniu skierowanym do całej populacji 

uczestniczyło 250 osób (tj. analogicznie do 2018r.); 

5) Mój sposób na wydarzenie promujące zdrowie, ciekawy zawód i przeciwdziałanie 

uzależnieniom - w konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych 

powiatu oleskiego w liczbie 30 osób; 

6) Powiatowe Targi Pracy-stoisko informacyjno-edukacyjne - uczestnicy: w dniu tym 

przeprowadzono badania, z których skorzystało 250 osób (tj. analogicznie do 2018 

r.); 

7) Promocja zdrowego stylu życia „Dni trzeźwości” - w akcji uczestniczyli uczniowie 

ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego - 50 osób; 

8) Wakacje-bezpiecznie, zdrowo, kolorowo - działania zorganizowane wspólnie  

z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Oleśnie i Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Oleśnie, w której z działań zdrowotnych skorzystało 300 osób 

(tj. o 50 osób mniej niż w 2018 r.); 

9) Ważne dni dla promocji zdrowia - działania skierowane do całej populacji, z której 

skorzystało 117 osób (tj. o 10 więcej niż w 2018 r.); 
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10) Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej - Wojewódzki Festyn 

Sportowo-Rekreacyjny – „Pożegnanie Lata” - działania skierowane do młodzieży  

z Ochotniczych Hufców Pracy, w przedsięwzięciu uczestniczyło 80 osób. 
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

1. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie (KPP) 

W roku 2019 policjanci na terenie powiatu oleskiego wzywani byli do 4423 interwencji 

(tj. o 100 interwencji mniej niż w 2018 r.), w tym do 141 domowych (tj. o 2 interwencje 

mniej niż w 2018 r.) z czego 89 dotyczyło przemocy w rodzinie, w której wdrożono 

procedurę Niebieskiej Karty (tj. o 16 więcej niż w 2018 r.).  

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie oraz podległych komisariatów Praszki 

i Dobrodzienia ujawnili oraz zatrzymali 41 nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz  

21 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.  

W 2019 r. policjanci zatrzymali:  

1) 89 nietrzeźwych użytkowników dróg (kierujący pojazdami mechanicznymi) – 

porównując do roku 2018 nastąpił wzrost o 8 czynów;   

2) 40 kierujących w stanie po użyciu alkoholu - porównując do roku 2018 nastąpił 

wzrost o 10 czynów;   

3) 170 kierujących rowerami w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości - 

porównując do roku 2018 nastąpił wzrost o 14 czynów.  

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

W powiecie oleskim w 2019 r. odnotowano 560 zgłoszeń (tj. o 54 więcej niż w 2018 r.), 

w tym 385 potwierdzonych (68,75%) - (tj. o 102 więcej niż w 2018 r.) i 175 

niepotwierdzonych  (31,25%) – (tj. o 32 mniej niż w 2018 r.). Najwięcej zgłoszeń 

odnotowano w kategorii przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowej 

infrastruktury drogowej oraz nieprawidłowego parkowania.  

Na terenie powiatu oleskiego systematycznie organizowane są wszelkiego rodzaju 

działania prewencyjne ukierunkowane na różne zagrożenia. Organizowanie tego typu 

działań sprzyja poprawie bezpieczeństwa. 

W 2019 roku w powiecie oleskim stwierdzono: 

1) 1 rozbój (tj. o 3 mniej niż w 2018 r);  

2) 47 kradzieży z włamaniem (tj. o 12 mniej niż w 2018 r.);  

3) 78 kradzieży (tj. o 5 więcej niż w 2018 r.); 

4) 5 kradzieży samochodów (tj. o 1 mniej niż w 2018 r.);  

5) 6 bójek z pobiciem (analogicznie do 2018 r.);  

6) 30 przypadków uszkodzeń mienia (tj. o 4 więcej niż w 2018 r.);  

7) 22 przypadki uszczerbków na zdrowiu (tj. o 1 mniej niż w 2018 r.);  

 

Łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono: 184 przestępstwa (tj. o 7 czynów 

mniej niż w 2018 r.).  
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Ponadto w 2019 r. stwierdzono 28 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

(tj. o 2 czyny więcej niż w 2018 r.).  

Podczas wykonywania obowiązków służbowych policjanci Wydziału Prewencji podczas 

pełnienia służby patrolowej oraz obchodowej ujawnili 10549 wykroczeń (tj. o 9 więcej 

niż w 2018 r.), w tym: 

1) nałożyli 5320  mandatów karnych (analogicznie do 2018 r.); 

2) skierowali 500 wniosków o ukaranie do Sądu (tj. o 141 mniej niż w 2018 r.); 

3) zastosowali środek poza karny (pouczenie) wobec 400 sprawców (tj. o 9 więcej niż 

w 2018 r.). 

W 2019 r. policjanci powiatu oleskiego przeprowadzili niestepujące działania:  

1) „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” realizacja działań zawartych                               

w ogólnopolskich i wojewódzkich akcjach profilaktycznych, ukierunkowana na 

pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz wzajemną koegzystencję 

kierowców pojazdów  i „niechronionych” (akcja prowadzona raz na kwartał);  

2) „Bezpieczny weekend” działania występujące pod wieloma nazwami m.in. 

„majowy weekend” czy „sierpniowy weekend” itp., podczas których następuje 

wzmożona ilość kontroli drogowych celem wykluczenia nietrzeźwych kierujących 

oraz wypadków drogowych; 

3) „Pomiar” kontrola stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego 

(akcja organizowania raz w miesiącu); 

4) „Pasy bezpieczeństwa” kontrola pojazdów pod kątem korzystania z pasów 

bezpieczeństwa przez kierujących oraz przewożonych przez nich pasażerów 

(akcja organizowana okresowo  w zależności od potrzeb); 

5) „Prędkość” kaskadowa kontrola prędkości przy wykorzystaniu wszystkich 

urządzeń rejestrujących prędkość pojazdu (ręczny miernik prędkości czy 

radiowóz nieoznakowany wyposażony w video rejestrator);  

6) „Alkohol i Narkotyki” akcja organizowana okresowo, inspirowana przez EWG  

i TISPOL mająca na celu kontrolę trzeźwości uczestników ruchu drogowego, 

jednocześnie organizowana na terenie całej Unii Europejskiej;  

7) „Trzeźwy Poranek” kontrola trzeźwości kierujących (akcja organizowana                                  

w zależności od potrzeb); 

8) „Pieszy” działania oparte na reagowaniu na wykroczenia popełniane przez 

pieszych (akcja organizowana raz w miesiącu);  

9) „Bezpieczny rowerzysta” oraz „Rowerem Bezpiecznie do celu” działania mające 

na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym 

poprzez ich szeroko rozumianą edukację;  
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10) „Bezpieczne wakacje” działania organizowane w okresie czerwiec – sierpień 

ukierunkowane na kontrolę pojazdów dowożących dzieci na wypoczynek oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie ośrodków wypoczynkowych znajdujących 

się na terenie działania KPP Olesno;  

11) „Wiosenna i jesienna lustracja dróg” przegląd dróg pod względem 

nieprawidłowości oznakowania poziomego i pionowego oraz nieprawidłowości  

w zakresie utrzymania technicznego dróg. Reakcją na akcje jest 

zdyscyplinowanie administratorów dróg poprzez wystąpienie o poprawę stanu 

technicznego jezdni. Z przeglądu sporządza się protokoły; 

12) „Bezpieczna droga do szkoły” akcja organizowana we wrześniu mająca na celu 

poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, tj.: dzieci 

w wieku 6-10 lat, w formie pokazów, pogadanek oraz pełnienie nadzoru w rejonie 

przejścia dla pieszych  w okolicach szkół;  

13) „Znicz” akcja organizowana przed świętem „Wszystkich Świętych” obejmująca 

nadzór nad drogami, zapewnienie płynności ruchu drogowego, kontrola 

trzeźwości i prędkości, wykluczenie zdarzeń drogowych;  

14) „Bezpieczna woda, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” działania 

ukierunkowane na kontrolę miejsc wypoczynku oraz tzw. „dzikich kąpielisk”  

w celu zapobieżenia utonięciom;  

15) „Dławik” lub „Infrastruktura” cykliczne działania organizowane na szlakach 

kolejowych wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei mające na celu 

przeciwdziałanie kradzieżom elementów infrastruktury kolejowej;  

16) „Bezpieczne ferie” akcja profilaktyczna organizowana w formie pogadanek, 

spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz kontrola stanu technicznego podjazdów 

dowożąca małoletnich na wypoczynek zimowy;  

17) „Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości” program skierowany do młodzieży 

mający na celu przedstawienie skutków zażywania narkotyków oraz 

eliminowanie używania przez młodzież substancji odurzających;  

18) „Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi” program 

obejmujący upowszechnienie wiedzy na temat nt. zjawiska wśród potencjalnych 

ofiar, przedstawicieli instytucji udzielających im pomocy oraz instytucji 

odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi, kolportaż ulotek  

i plakatów w siedzibie KPP Olesno oraz szkołach i urzędach;  

19) „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizacja założeń 

według planu programu, m.in. rozpoznanie środowiska, zbieranie informacji  

o przemocy w rodzinie;  

20) wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty”;  
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21) „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” program inicjujący zaktywizowanie 

rożnych organizacji, środowisk na problem przemocy, przekazywanie 

kompleksowej informacji o możliwości korzystania z porad specjalistów;  

22) Podjęcie współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i wychowania OHP w Oleśnie  

w ramach podpisanego „Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży gimnazjalnej  

i poszukującej pracy” z Opolską Wojewódzką Komendą OHP;  

23) Systematycznie organizowane są akcje promujące „Krajową Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa”. 

 

„Bezpieczne Wakacje 2019”  

Policjanci w ramach Bezpiecznych Wakacji 2019 realizowali działania prewencyjne na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku. W wyniku tych 

działań wykonano:  

- 4 wspólne patrole ze Strażą miejską;  

- 10 wspólnych służb z Służbą Ochrony Kolei;  

- 6 wspólnych służb ze Strażą Leśną;  

- przeprowadzono wspólnie z Sanepidem oraz Strażą Pożarną kontrolę 30 placówek 

wypoczynku letniego;  

- skontrolowano 2 miejsca masowej rozrywki (dyskoteki, kluby);  

- w ciągu roku przeprowadzono 165 pogadanek z młodzieżą, a 90 z pedagogami  

i spotkań profilaktycznych przedstawiając zagrożenia z jakim mogą spotkać się  

w czasie letniego wypoczynku;  

Mając na uwadze zagrożenia oraz oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa 

przyjęte dotychczas cele i priorytety w roku 2020 będą w dalszym ciągu realizowane.  

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie (PSP) 

Na terenie powiatu oleskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą (JRG) oraz 65 jednostek OSP (jedna  

w trakcie likwidacji), w tym 20 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - 

gaśniczego (KSRG). Wymagania prawne do uczestnictwa w działaniach ratowniczo - 

gaśniczych spełnia 1.343 strażaków OSP (628 w KSRG oraz 715 strażaków OSP 

spoza systemu).  

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza zabezpiecza teren całego powiatu. Siedziba 

jednostki znajduje się w Oleśnie. JRG posiada 42 etaty, w tym:  

- w systemie 8-godzinnym – 2, 

- w systemie 24-godzinnym na zmianach służbowych – 40.  

W ramach PSP funkcjonuje wydział operacyjny, w skład którego wchodzi stanowisko 

kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Dyżurni operacyjni stanowiska kierowania 
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pełnią służbę w systemie 24-godzinnym (5 etatów). Stan zmiany służbowej stanowi  

9 strażaków (w tym stanowisko kierowania).  

Powyższe dane są tożsame z danymi za 2018 r. 

Na terenie powiatu oleskiego odnotowano łącznie 786 zdarzeń (spadek o 135  

w stosunku do 2018 r.), w tym 197 pożarów (wzrost o 11 w stosunku do 2018 r.), 570 

miejscowych zagrożeń (spadek o 150  w stosunku do 2018 r.) i 15 alarmów fałszywych 

(wzrost o 4 w stosunku do 2018 r.). Tylko w 24 zdarzeniach czas dojazdu przekroczył 

15 minut, co stanowi 2,9 % wszystkich zdarzeń (wzrost o 0,3% w stosunku do 2018 r.). 

JRG w Oleśnie interweniowała podczas 560 zdarzeń (wzrost o 48 w stosunku do 2018 

r.). Najwięcej wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP odnotowała OSP Praszka – 112 

wyjazdów ( w 2018 r. OSP Dobrodzień – 133 wyjazdy). W roku 2019 na terenie powiatu 

oleskiego średni czas dysponowania podmiotów KSRG wyniósł niecałe 4 minuty 

(analogicznie do 2018 r.). W wyniku przeprowadzonej analizy gotowości operacyjnej 

dotyczącej wyposażenia jednostek KSRG wynika, że wszystkie jednostki OSP 

włączone do systemu w powiecie oleskim spełniają wymagania modelu określonego 

przez Komendę Główną PSP dotyczącego minimalnego wyposażenia w sprzęt. Braki 

sprzętowe występują głównie w obszarach środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu 

określonego w zasadach organizacji dla poszczególnych dziedzin ratownictwa  

w zakresie działań podstawowych.  

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią ważny element w systemie ochrony 

przeciwpożarowej, jednak pomimo ciągłego dofinansowania zakupu sprzętu średni wiek 

pojazdów pożarniczych w OSP z terenu powiatu oleskiego to 28 lat – dzięki zakupowi  

4 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wzrost z 29 lat. Przeprowadzona analiza 

zabezpieczenia operacyjnego powiatu oleskiego pozwala jednoznacznie stwierdzić, że 

Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej są przygotowane w sposób bardzo dobry do 

realizacji ustawowo nałożonych zadań. Zasady i procedury zawarte w powiatowym 

planie ratowniczym pozwalają na reagowanie na zdarzenia w sposób szybki  

i profesjonalny, co zdecydowanie wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa  

w powiecie oleskim.  

Szczegółowe informacje znajdują się w przygotowanej przez KPPSP w Oleśnie 

„Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2019 r.”. 
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy 
Rynek pracy na terenie powiatu oleskiego w roku 2019 charakteryzował się wzrostem 

liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, spadkiem 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, zmniejszeniem stopy bezrobocia. Zmalała 

również liczba ofert pracy wpływających bezpośrednio do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Oleśnie, oraz liczba zatrudnionych cudzoziemców. 

Podstawowe dane charakteryzujące rynek pracy na terenie powiatu oleskiego                             

– zestawienie porównawcze w stosunku do 2018 r. 

 

Powiat oleski 2018 r. 2019 r. Wzrost /spadek 

 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze   
 REGON 

5667 5845 + 178 

 Pracujący ogółem 11911 b. d. b.d. 

   w tym   pracujące kobiety 5772 b. d. b.d. 

 Liczba ofert pracy ogółem 1746 1407 - 339 

 Liczba ofert subsydiowanych 280 215 - 65 

 Zatrudnienie cudzoziemców 2274 2009 - 265 

   
    w tym    
     

   informacja starosty dot. zezwoleń 
wojewody 

841 771 - 70 

   zezwolenia na pracę sezonową 65 51 - 14 

   oświadczenia o zatrudnieniu 
cudzoziemców 

1368 1187 - 181 

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w roku 3166 2766 - 400 

 Liczba bezrobotnych ogółem (stan na koniec roku) 1027 1006 - 21 

 
    w tym 
     

 udział kobiet 65,4% 62,3% - 3,1 % 

 liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 148 149 + 1 

 Bezrobotni niepełnosprawni (stan na koniec roku) 47 58 + 11 

    w tym  bezrobotne kobiety 20 27 + 7 

 Stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 4,2% 4,0%  - 0,2% 

 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizował ogółem 1407 ofert pracy  

(tj. o 339 mniej niż w 2018 r.), w tym 1192 oferty pracy niesubsydiowanej (tj. o 272 

mniej niż w 2018 r). Wśród ofert pracy niesubsydiowanej znajdowało się 771 ofert pracy 

zgłoszonych w celu uzyskania informacji starosty w związku z ubieganiem się  

o zatrudnienie cudzoziemca (pozwolenia wojewody), tj. o 70 mniej niż w 2018 r. Osoby 

bezrobotne i poszukujące pracy miały również do dyspozycji 1384 spoza terenu oraz 

1452  ofert zgłoszonych w ramach sieci EURES (tj. analogicznie o 1884 i o 1059 mniej 
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niż w 2018 r.). Dodatkowo osoby te mogły korzystać z ofert umieszczonych w krajowej 

bazie ofert pracy na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.  

Uzupełnieniem zgłaszanych ofert pracy były działania w ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych w projektach realizowanych przy wsparciu środków Funduszu Pracy  

i Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 r. rozpoczęto działania w ramach:  

1) 39 prac interwencyjnych (tj. o 3 więcej niż w 2018 r.); 

2) 9 robót publicznych (tj. 29 mniej niż w 2018 r.); 

3) 115 staży (tj. o 10 mniej niż w 2018 r.); 

4) 10 refundacji kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (tj. o 21 mniej niż w 2018 

r.); 

5) 2 dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (tj. o 5 mniej niż  

w 2018 r.); 

6) 27 refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (tj. o 4 mniej niż 

w 2018 r.); 

7) 7 prac społecznie użytecznych (tj. o 7 mniej niż w 2018 r.). 

Dodatkowo udzielono 37 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę 

bezrobotną (tj. o 7 mniej niż w 2018 r.), zorganizowano 12 szkoleń (tj. o 12 mniej niż  

w 2018 r.), 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach otrzymanych bonów na zasiedlenie  

(tj. o 10 mniej niż w 2018 r.). 

Średnia efektywność zatrudnieniowa sześciu podstawowych form aktywizacji 

zawodowej (staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje 

kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej) zastosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie na 

podstawie szacunkowych danych wyniosła 85%. 

Zmniejszenie się liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych powodowało deficyt siły 

roboczej   u pracodawców, którzy najczęściej zatrudniali cudzoziemców, w przypadku 

braku miejscowych kandydatów do pracy. Wzrost niedoboru siły roboczej w określonych 

zawodach doprowadził do utrwalenia się grupy zawodów deficytowych na terenie 

naszego powiatu. Według tzw. „Barometrów zawodów”, w roku 2019 zawody deficytowe 

to: blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze 

budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów 

ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, 

mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze  

i tynkarze, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pielęgniarki i położne, 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, przedstawiciele handlowi, 

robotnicy budowlani, pracownicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze, 

tapicerzy. Zawody nadwyżkowe (te, w których występuje zdecydowana nadwyżka siły 

roboczej nad zgłaszanymi potrzebami pracodawców) na terenie powiatu oleskiego  

w 2019 r. reprezentowane były przez: ekonomistów, fryzjerów, pracowników 
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administracyjnych i biurowych, specjalistów administracji publicznej, sprzedawców  

i kasjerów, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej. 

Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy działania zmierzające do dopasowania 

struktury zawodów do potrzeb pracodawców polegały głównie na: 

1) ograniczaniu subsydiowania zatrudnienia w zawodach nadwyżkowych  

i preferowaniu w zawodach deficytowych (polityka krótkookresowa); 

2) prowadzeniu wspólnie z Publiczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  

w Oleśnie działań w ramach „Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego” 

skierowanych na właściwy wybór przyszłego zawodu przez uczniów szkół na 

terenie naszego powiatu (polityka długookresowa); 

3) prowadzeniu działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który służy 

finansowaniu kosztów nabywania dodatkowych kompetencji przez pracodawców 

oraz pracowników zatrudnionych w lokalnych zakładach pracy. Z takiego wsparcia 

skorzystały 283 osoby zatrudnione u 45 pracodawców (w 2018 r. było to 89 osób 

zatrudnionych u 21 pracodawców).  

Inne działania podejmowane na rzecz lokalnego rynku pracy: 

1) współorganizacja XII Powiatowych Targów Pracy i Edukacji; 

2) organizacja 8 giełd pracy w ramach współpracy z pracodawcami (tj. o 3 więcej niż  

w 2018 r.); 

3) organizacja konferencji promujących Krajowy Fundusz Szkoleniowy; 

4) realizacja umowy partnerskiej z Publiczną Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną w Oleśnie: 

a) współorganizacja V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy – edycja dla 

szkół podstawowych, 

b) współorganizacja konferencji pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie” w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 

c) współorganizacja spotkań z doradcami zawodowymi ze szkół oraz innych 

instytucji, pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy w ramach 

„Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego”; 

5) realizacja działań i współpraca w zakresie organizacji konkursu na najlepszy Start 

up powiatu oleskiego w ramach XI Forum Ekonomicznego Kooperacja; 

6) nagroda w konkursie „Lider aktywizacji osób młodych 2019” organizowanym przez 

Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Oleśnie za 2019 r. 
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Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Na terenie powiatu oleskiego działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) 

usytuowane w Rudnikach, Gorzowie Śląskim i Dobrodzieniu. W celu sprawnego 

zorganizowania NPP na terenie powiatu już w 2018 r. podpisano porozumienia z Gminą 

Gorzów, Gminą Rudniki i Gminą Dobrodzień na udostępnienie lokali. Zgodnie  

z obowiązującymi w 2019 r. przepisami dwa z punktów miały być powierzone obsłudze 

organizacji pozarządowej. W drodze konkursu do prowadzenia punktów świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach i Dobrodzieniu wyłoniono Stowarzyszenie 

OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu. Wybrana 

organizacja prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy oraz zawartą umową, prowadziła 

w 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach i Dobrodzieniu oraz 

realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej. Wykonywanie zadania zostało 

skontrolowane przez Starostę Oleskiego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

Jeden punkt NPP powierzono obsłudze radcom prawnym i adwokatom. Już w 2018 r. 

podpisano porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i Okręgową 

Radą Adwokacką w Częstochowie na obsługę punktów. Z wyznaczonymi przez 

samorząd zawodowy radcami prawnymi i adwokatami podpisano umowy o świadczenie 

usług oraz umowy o świadczenie usług w ramach zastępstwa. W 2019 r. udzielono 

łącznie we wszystkich punktach 275 porad (tj. o 38 porad mniej niż w 2018 r.). 
 

Całkowity koszt zadania w 2019 r. wynosił 198.000,00 zł. (tj. o 10.188,00 zł więcej niż  

w 2018 r.). 
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Współpraca oraz działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

wsparto realizację następujących zadań publicznych w obszarze Wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji:  

1) realizację zadania pn. „Praszkowska 10”;  

2) realizację zadania pn. „Gminny dzień na sportowo z rajdem rowerowym „Rowerem 

przez Świat 2019” w Gminie Rudniki”. Obydwa zadania zostały zrealizowane 

przez Ludowy Klub Sportowy Basket z Praszki.  

Na ten cel wydatkowano z budżetu powiatu kwotę 5.000,00 zł, po 2.500,00 zł na 

realizację każdego z zadań.  

Podobnie jak w 2018 r., przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert i zawarto dwie 

umowy, z tym, że w 2019 r. obydwie umowy dotyczyły wsparcia zadań z obszaru 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wydatkowana kwota 

na realizację zadań była taka sama jak w 2018 r. 

W 2020 r. prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 

oleskim musiało zostać powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność pożytku publicznego. Dlatego w 2019 r. przeprowadzono otwarty konkurs 

ofert na obsługę obu punktów, tj.:  

1) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Oleśnie - wybrano ofertę organizacji 

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, dotacja 

na ten cel to kwota 60.060,00 zł;  

2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dobrodzieniu – 

wybrano ofertę Fundacji Togatus Pro Bono, dotacja na ten cel wyniosła 60.060,00 

zł.  

Dodatkowo obie organizacje otrzymały dofinansowanie w kwocie po 2.970,00 zł na 

realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej. Zadania te są w trakcie realizacji.  
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Kontrola zarządcza 

W ramach realizacji kontroli zarządczej w powiecie oleskim na poziomie strategicznym 

uzyskano oświadczenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 

powiatowych służb i straży zapewniające, iż w kierowanych przez nich jednostkach  

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza. 

 W ramach realizacji kontroli zarządczej na poziomie operacyjnym wytyczono cele  

w zakresie zapewnienia: sprawnej obsługi mieszkańców powiatu, sprawnego 

funkcjonowania  i informatyzacji Starostwa Powiatowego w Oleśnie, maksymalizacji 

dochodów powiatu z tytułu sprzedaży i najmu mienia, efektywnej promocji powiatu, 

pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, 

atrakcyjnej oferty edukacyjnej oraz efektywnego nadzoru nad podmiotami 

podlegającymi kontroli przez przedstawicieli organów powiatu i Starostwa. 

Monitoring realizacji założonych celów wykazał, iż założone wskaźniki zostały 

osiągnięte. Bieżące zadania były realizowane prawidłowo i efektywnie. Na  21.925 sztuk 

decyzji wydanych w imieniu Starosty (tj. o 244 decyzje mniej niż w 2018 r.)  wszystkie 

wydano w terminie, a zaledwie 6 zostało skutecznie zaskarżonych (tj. o 3 więcej niż  

w 2018 r.), co stanowi  0,03% ogółu (tj. 0,02% więcej niż w 2018 r.).  W 2019 r. nie 

wpłynęła żadna skarga na kierowników jednostek, działania Starosty, Zarządu Powiatu 

czy pracowników Starostwa.        

 W 2019 r. podjęto 82 uchwały Rady Powiatu (tj. o 17 więcej niż w 2018 r.), z których 

żadna nie podlegała uchyleniu z tytułu nadzoru wojewody, również na żadną z uchwał 

nie wniesiono skargi  do sądu administracyjnego (analogicznie do 2018 r.). 

Pracownicy Starostwa zrealizowali 100% zaplanowanych na rok 2019 kontroli 

instytucjonalnych w podmiotach podlegających kontroli przez przedstawicieli organów 

powiatu i Starostwa. 

 Z przeprowadzonej w 2019 r. oceny zadowolenia mieszkanek i mieszkańców  

z obsługi w urzędzie wynika, że: 

1) 85% respondentów określiło czas załatwienia spraw jako krótki (tj. o 12% więcej niż 

w 2018 r.); 

2) 95% respondentów jednoznacznie wskazało, że pozytywnie załatwili sprawę (tj. o 5% 

więcej niż w 2018 r.); 

3) kompetencje i fachowość, uprzejmość i życzliwość pracowników oceniło pozytywnie 

89% ankietowanych (tj. o 3% więcej niż w 2018 r.), 

4) 82,5% respondentów stwierdziło, że sposób realizacji usług i stopień uzyskania 

informacji dotyczących załatwianej sprawy był zdecydowanie zgodny z ich 

oczekiwaniami (tj. o 1,5% mniej niż w 2018 r.). 

Szczegółowe informacje dotyczące opisywanych wyżej danych zawiera sprawozdanie  

z realizacji kontroli zarządczej za rok 2019 zatwierdzone przez Zarząd Powiatu  

w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 roku.    
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Priorytety na 2020 rok 

W 2020 roku powiat będzie realizował swoje stałe zadania oraz na bieżąco reagował na 

pojawiające się potrzeby w miarę posiadanych środków i możliwości. Wśród 

najważniejszych inwestycji powiatu planowanych w budżecie na 2020 r. znajdują się: 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. 

śląskiego/Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie – wartość 

zadania 2.335.811 zł; 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka - Gana - Lachowskie - 

Dalachów) - etap III od km 6+050 do km 9+175 – wartość 3.605.499 zł; 

3) zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – 

DW 494) w miejscowości Borki Wielkie – wartość 1.354.236 zł; 

4) wykonanie dokumentacji technicznej dróg do przebudowy powstałych w wyniku 

scalenia gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów 

Śląski; 

Ponadto priorytetem na 2020 r. jest podjęcie starań w kierunku: 

1) dokończenia modernizacji ZOZ-u w Oleśnie poprzez przebudowę Oddziału 

Dziecięcego i wymianę windy; 

2) poprawy dostępu do budynków użyteczności publicznej; 

3) informatyzacji obsługi interesantów; 

4) rozwoju bazy edukacyjno-sportowej. 

 

 
 

 


