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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 370,656 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 30 czerwca 2021 r. powiat zamieszkuje 63.579 osób (tj. 588 osób
mniej niż w roku 2020).
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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 2021-2025.
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 2021-2025, który Rada Powiatu
w Oleśnie przyjęła w dniu 30 grudnia 2021 r. Strategia Rozwoju stanowi najważniejszy
dokument planistyczny wskazujący kierunki działania będące w kompetencji powiatu
oleskiego. Wraz z planem rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2021-2025 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 2021 r. zostały wykonane w 90%. Pozostałe założenia realizowane są na
bieżąco lub przeniesione na kolejny okres programowania.
Wśród szeregu działań podejmowanych w 2021 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) opracowanie i publikacja „Rocznika powiatu oleskiego”;
3) opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej www.powiatoleski.pl;
4) przebudowa pomieszczeń oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie;
5) budowa, przebudowa i remont dróg powiatowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą:
a) przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna - do DW487) na
długości 995 m w miejscowości Goła,
b) przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków - Gorzów Śląski)
na długości 995 m w miejscowości Praszka,
c) przebudowa drogi powiatowej nr 1939 O w miejscowości Nowe Karmonki,
d) przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Knieja – Zębowice w m. Zębowice;
6) II etap projektu (prace poscaleniowe) „Scalenie gruntów obiekt Wygiełdów gmina
Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski”.
2. Program Ochrony Środowiska
z perspektywą na lata 2021-2024.

Powiatu

Oleskiego

na

lata

2017-2020

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;

Str. 05

Raport o stanie Powiatu Oleskiego

4) środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne 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
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 2021r.
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w
środowisku lokalnym powiatu. Służy temu budowanie i rozwój partnerstwa publicznospołecznego 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 2021 –2028;
2) Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 –2030;
3) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025;
4) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021 –2023;
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 2021 –2025;
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6) Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI/164/2021 z dnia 29.04.2021r. Koszt
zadania: 8.768,90 zł.;
7) Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”;
8) Uczestnictwo w projekcie „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków
PFRON”;
9) Realizacja projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII –Integracja Społeczna, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie i prowadzenie
mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
10) Realizacja projektu na rzecz osób niesamodzielnych „NIE – SAMI – DZIELNI II
– rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
w formie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami, starszych (niesamodzielnych)
oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia oraz
bezpłatnej
wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów
ortopedycznych
i pomocniczych;
11) Program aktywizacji osób bezrobotnych w ramach przyznanych przez MRPiPS
środków algorytmu dla powiatu oleskiego – wartość: 1.655.069,40 zł.;
12) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych tereny wiejskie z
rezerwy MRPiT - wartość projektu: 343.430,00 zł.;
13) Program aktywizacji zawodowej – inny program, którego realizacja wynika z diagnozy
bieżących potrzeb rynku pracy „Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej” dla 10 osób. Wartość projektu: 220.000,00 zł.;
14) Projekt systemowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
oleskim (VI)” realizowany
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku
pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba uczestników programu:
83 osoby. Wartość projektu: 962.451,36 zł.;
15) Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 - Program aktywizacji bezrobotnych powyżej 29 roku życia.
Liczba uczestników programu : 68 osób. Wartość projektu: 825.160,00 zł.;
16) Program „Firma z POWEREM” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
i Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe. Wartość projektu: 270.000,00 zł.;
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17) Realizacja szkoleń dla osób pracujących w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. W ramach tych działań dofinansowano szkolenia pracowników i
pracodawców w łącznej kwocie 648.100 zł.;
18) Realizacja umowy partnerskiej dotyczącej inicjowania i realizowania przez
wojewódzki urząd pracy i powiatowe urzędy pracy wspólnych projektów i
przedsięwzięć zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy, jak
również wymiany doświadczeń w zakresie realizacji usług i instrumentów
dedykowanych osobom bezrobotnym i pracodawcom w szczególności w ramach
usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
19) Program profilaktyki raka szyjki macicy- w ramach programu przebadano 13 osób (tj.
o 9 osób więcej niż w 2020 roku);
20) Program lekowy leczenia wtórnego nadczynności przytarczyc- w ramach programu
przebadano 9 osób;
21) Projekt „Opolska Mama i Dziecko region północny”- w ramach projektu przebadano
2340 osób (tj. o 1327 osób więcej niż w 2020 roku);
22) Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
23) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”;
24) Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”
na lata 2020-2024;
25) Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;
26) Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii – dodatkowe zajęcia
wspomagające;
27) Projekt „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
Wartość projektu: 2 002 525,89 zł. Działania projektowe skierowane są do dwóch
grup docelowych: 357 uczniów szkół zawodowych oraz 17 nauczycieli objętych
wsparciem;
28) 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. W 2021 r. realizowane były
zadania wynikające z „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2019-2022”. W ramach PPOZP w 2021 r. zaktualizowany i zamieszczony został
na stronie internetowej powiatu oleskiego „Informatora o dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w powiecie oleskim”. Natomiast w maju 2021 r. wersja papierowa
„Informatora” została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego;
29) Program wyrównywania różnic między regionami III. W 2021 r. kontynuowana była
realizacja „Program wyrównywania różnić między regionami III”. W ramach
„Programu” Powiat Oleski w 2021 r. uzyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w łącznej wysokości 276.141,03 zł, czyli
o 27.949,43 zł więcej niż w 2020 r. Przyznane środki przeznaczone zostały na
realizację 4 projektów (w 2020 r. realizowane były również cztery projekty), tj.:
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a) 86.278,03 zł na dofinansowanie wykonywanego przez Gminę Radłów projektu
pn. „Łamanie barier komunikacyjnych na terenie Gminy Radłów” (na rzecz dowozu
osób niepełnosprawnych do zdefiniowanych w Programie placówek służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych znajdujących się poza terenem gminy
Radłów);
b) 91.975,00 zł na dofinansowanie wykonywanego przez Prowincję Zgromadzenia
Braci Szkół Chrześcijańskich projektu pn. „Bezpieczna droga do rehabilitacji na
warsztaty” (na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach);
c) 21.888,00 zł na dofinansowanie wykonywanego przez Prowincję Zgromadzenia
Braci Szkół Chrześcijańskich projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja bez barier
rozwojowych w WTZ Uszyce” (na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Uszycach);
d) 76.000,00 zł na dofinansowanie wykonywanego przez Towarzystwo Pomocy
Ludziom w Oleśnie projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleśnie (na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Oleśnie).
Ponadto w ramach umowy podpisanej przez Powiat Oleski z PFRON przyznane zostały
środki na obsługę realizacji ww. projektów do wysokości 6.903,51 zł, tj. o 698,73 zł więcej
niż w roku 2020.
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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 2021 roku odbyło się11 sesji, na których podjęto 72 uchwały Rady Powiatu w Oleśnie
w tym:
1) 28 w sprawach finansowych;
2) 2 w sprawach oświatowych;
3) 7 w sprawach zakładów opieki zdrowotnej;
4) 14 w sprawach pomocy społecznej;
5) 5 w sprawach gospodarki mieniem;
6) 16 w innych sprawach.
Było to o dwie sesje i 27 uchwał więcej w porównaniu do roku 2020.
W 2021 roku odbyto 37 posiedzeń, na których podjęto 112 uchwał Zarządu Powiatu w
Oleśnie, w tym:
1) 76 w sprawach finansowych;
2) 4 w sprawach oświatowych;
3) 7 w sprawie wydania opinii w zakresie zmiany kategorii drogi;
4) 7 w sprawach przyjęcia lub zmiany regulaminów;
5) 6 w zakresie gospodarki mieniem;
6) 6 w zakresie udzielenia pełnomocnictw;
7) 6 w innych sprawach.
Było to o 3 posiedzenia i 15 uchwał więcej w porównaniu do roku 2020.
W 2021 roku odbyto 15 posiedzeń Komisji, w tym:
1) 11 wspólnych posiedzeń komisji;
2) 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej;
3) 1 posiedzenia Komisji Oświaty i Gospodarki;
4) 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Było to ta sama ilość posiedzeń w porównaniu do roku 2020.
Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 2095 z późn. zm.) sesje Rady Powiatu w Oleśnie, posiedzenia Komisji Rady
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Powiatu w Oleśnie oraz posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie w większości były
zwoływane w zdalnym trybie obradowania.
Art. 15 zzx ust. 1 i 2 brzmi:
„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie
organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek
samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach
obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach
pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady,
sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a
także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia
danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu
organowi działającemu kolegialnie.”
Zgodnie z § 16 pkt. 2) Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVIII/295/18 z dnia
8 października 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego na każdej sesji Rady
Powiatu w Oleśnie przedstawiane są szczegółowe sprawozdanie 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 2021 r. zakładał dochody w kwocie 72.948.127 zł, które zrealizowano
w kwocie 76.625.228,64 zł, co stanowi 105,04% planu.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach i porównanie do realizacji w roku
2020, przedstawia się następująco:
Działy
010
020
600
700
710
750
752
754
755
756

758
801
851
852
853
854
855
900
921

Plan
2 061 839
222 000
1 494 931
598 115
1 404 165
156 664
5 500,00
5 515 712

Rok 2021
Wykonanie
2 060 451,73
219 271,55
1 677 642,70
733 253,32
1 600 505,59
147 632,61
5 500,00
5 512 880,15

%
99,93
98,77
112,22
122,59
113,98
94,24
100,00
99,95

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
198 000
197 980,87 99,99
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób
14 971 645 16 217 298,39 108,32
prawnych, od osób
fizycznych i innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
35 704 613 37 748 928,53 105,73
Różne rozliczenia
1 529 488 1 479 632,69 96,74
Oświata i wychowanie
1 078 013 1 078 013,00 100,00
Ochrona zdrowia
5 108 376 5 083 098,87 99,51
Pomoc społeczna
1 066 647 1 099 542,01 103,08
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
234 500
226 744,93 96,69
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
1 502 819 1 467 344,39 97,64
Gospodarka komunalna i
75 000
49 407,31 65,88
ochrona środowiska
20 100
20 100,00 100,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
DOCHODY OGÓŁEM
72 948 127 76 625 228,64 105,04

Różnica 2021 a
Rok 2020
2020
Wykonanie
548 067,50
1 512 384,23
212 535,51
6 736,04
3 470 379,95 -1 792 737,25
620 215,04
113 038,28
1 392 181,05
208 324,54
163 417,56
-15 784,95
75 992,50
-70 492,50
5 333 049,08
179 831,07
196 423,08
14 476 834,05

1 557,79
1 740 464,34

37 876 492,15
2 868 472,59
767 159,40
5 154 979,36
1 184 041,10

-127 563,62
-1 388 839,90
310 853,60
-71 880,49
-84 499,09

323 206,83

-96 461,90

1 616 564,36
57 959,58

-149 219,97
-8 552,27

18 650,00

1 450,00

76 356 620,69

268 607,95

Mniejsze dochody w roku 2021, w porównaniu do roku 2020 o kwotę 3.806.031,94 zł,
spowodowane są przede wszystkim różnicą w środkach pozyskanych na realizację
wydatków majątkowych na drogi powiatowe – w związku z różnicą pozyskanych
środków z RFRD i dochodach w dziale Oświata i wychowanie, spowodowane głównie
większymi dochodami w roku 2020 na realizowane projekty unijne.
Większe dochody niż w roku 2020 zrealizowano w 2021 roku na kwotę 7.074.639,89 zł,
w działach:
1) Rolnictwo i łowiectwo – otrzymane środki na realizację inwestycji scalenie gruntów;
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2) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, gdzie otrzymano większe niż planowano
udziały w PIT i CIT;
3) Ochrona zdrowia, gdzie otrzymano środki dla szpitala z RFIL.
Zaplanowane wydatki na kwotę 76.221.579 zł zrealizowano w kwocie 73.005.339,95, tj.
w 95,78%.
Mniejsze wydatki w porównaniu do roku 2020 wiązały się z wydatkami majątkowymi w
tych latach – głównie na drogach powiatowych oraz w dziale Rodzina. Niższe wykonanie
wydatków w roku 2021 do planu, spowodowane było brakiem zwrotu subwencji
oświatowej za rok 2012, mniejszymi wydatkami na spłatę odsetek od kredytów i
pożyczek.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach i porównanie ich z rokiem 2020 oraz
wyszególnione wydatki inwestycyjne, przedstawiają się następująco:
Rok 2021
Działy
010 Rolnictwo i
łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i
łączność
700 Gospodarka
mieszkaniowa
710 Działalność
usługowa
750 Administracja
publiczna
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
755 Wymiar
sprawiedliwości
757 Obsługa długu
publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i
wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i
sport
WYDATKI OGÓŁEM

Plan

Wykonane
wydatki

Rok 2020
w tym:

2 061 839

%
inwestycyjne
2 060 451,73 2 034 273,23 99,93

317 000
5 122 822

308 204,09
5 021 251,41

269 548

Wykonane
wydatki

w tym:

Różnice w
wydatkach
2020 i 2019

548 067,50

inwestycyjne
0,00

0,00 97,23
3 014 630,13 98,02

299 579,22
6 469 564,53

0,00
4 327 068,40

8 624,87
-1 448 313,12

253 041,02

0,00 93,88

297 262,05

0,00

-44 221,03

1 612 794

1 309 896,10

80 008,72 81,22

1 405 895,35

78 546,05

-95 999,25

10 221 295

8 905 156,62

325 309,50 87,12

7 912 350,65

108 359,84

992 805,97

5 500
5 530 712

5 500,00
5 527 702,70

0,00 100,00
15 000,00 99,95

75 992,50
5 332 697,34

11 992,50
50 000,00

-70 492,50
195 005,36

198 000

197 980,87

0,00 99,99

196 423,08

0,00

1 557,79

150 000

99 256,99

0,00 66,17

168 940,08

0,00

-69 683,09

290 539
29 953 146

148 399,85
28 956 242,87

0,00 51,08
138 401,00 96,67

285 244,39
26 324 434,63

0,00
32 460,00

-136 844,54
2 631 808,24

1 522 606
5 950 017

1 522 569,34
5 836 479,41

454 592,43 100,00
142 927,25 98,09

975 392,42
5 671 541,03

200 000,00
160 177,23

547 176,92
164 938,38

2 679 018

2 629 263,51

0,00 98,14

2 583 209,77

149 414,92

46 053,74

7 504 680

7 488 599,71

0,00 99,79

7 392 544,07

59 999,96

96 055,64

2 668 463
3 500

2 633 340,04
0,00

0,00 98,68
0,00 0,00

2 859 822,46
0,00

81 000,00
0,00

-226 482,42
0,00

110 100

84 975,20

0,00 77,18

80 519,77

0,00

4 455,43

50 000

17 028,49

0,00 34,06

13 084,55

0,00

3 943,94

76 221 579

73 005 339,95

6 205 142,26 95,78

68 892 565,39

5 259 018,90

4 112 774,56

1 512 384,23
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Wydatki bieżące powiatu oleskiego na oświatę (bez wydatków UE) wyniosły 34.307.342
zł (działy 801 i 854) – o 1.334.017 więcej niż w roku 2020, z czego 26.066.999 zł pokryte
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Wysokość zadłużenia powiatu na początku 2021 r. wynosiła 7.520.202,41 zł, a na
koniec – 5.767.492,00 zł.
Szczegółowe informacje o stanie finansów powiatu znajdują się w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2021 r.
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Mienie Powiatu
W skład mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego wchodzą grunty zabudowane
i niezabudowane, o powierzchni 48,5499 ha (tj. więcej o 0,7766 ha w porównaniu z rokiem
poprzednim) oraz udział w wysokości 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614,
o powierzchni 0,8873 ha i udział w wysokości 591/1000 cz. w działce nr 1280,
o powierzchni 0,1322 ha oraz grunty o powierzchni 446,2187 ha zajęte pod drogi
powiatowe (w porównaniu do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 3,6036 ha). 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 jednostkom organizacyjnym przekazanych jest 41,0437 ha ( powierzchnia
ta nie ulega zmianie) gruntów zabudowanych obiektami służącymi do realizacji zadań
statutowych tych jednostek oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg w Oleśnie – 399,1148 ha
(odnotowano wzrost o 5,6010 ha w porównaniu do roku poprzedniego) gruntów zajętych
pod drogi powiatowe. Nieruchomości o powierzchni 4,6115 ha wraz z udziałem w
wysokości 409/1000 cz. w działce numer 1280 o pow.0,1322 ha, oddane zostały
publicznym zakładom opieki zdrowotnej w bezterminowe nieodpłatne użytkowanie.
Poniżej w tabelarycznym zestawieniu przedstawiono nieruchomości będące 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 (123/2, 123/3)

0,2565

zurbanizowane tereny niezabudowane

Myślina (944, 943, 942)

0,8481

drogi

Szyszków (375/3, 375/4,
375/5)

0,1677

drogi oraz inne tereny

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
nieruchom. oznaczonej numerami
działek 1611, 1612 i 1614 (siedziba
Starostwa Powiatowego)

Olesno, ul. Pieloka 21

Razem

2,8723 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
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E-usługi
Powiat oleski zmodyfikował dotychczasowe e-usługi oraz uruchomił w ramach
współpracy z pozostałymi powiatami województwa opolskiego szereg dodatkowych eusług umożliwiających obsługę składanych do urzędu wniosków poprzez aplikacje
komputerowe dedykowane dla:
1) Interesariuszy urzędu w zakresie pozyskania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego – aplikacja iWniosek;
2) Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – aplikacja iKERG;
3) Rzeczoznawców majątkowych – aplikacja iRzeczoznawca;
4) Komornika Sądowego – aplikacja iKomornik;
5) Projektanta i inwestora – aplikacja iProjektant;
6) Burmistrzów i Wójtów oraz innych podmiotów instytucjonalnych korzystających z
ewidencji gruntów i budynków – aplikacja iEGiB;
7) Gestorów sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do koordynacji sieci
uzbrojenia terenu – aplikacja iNarady;
8) Geoportal dostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu oleskiego – geoportal
iMapa.
W ramach współpracy z pozostałymi powiatami województwa opolskiego, w celu dostępu
do wszystkich danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzonych i
udostępnianych z terenu całego województwa opolskiego, uruchomiono także centralne
repozytorium danych przestrzennych pod nazwą Centrum Usług Wspólnych dostępne
pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl
Upublicznione
dane
dostępne
pod
adresem
geoportalu
powiatowego
https://giportal.powiatoleski.pl/
oraz geoportalu
o
zasięgu
wojewódzkim
https://cuw.mapy.opolskie.pl dają możliwość pozyskania danych przestrzennych
objętych zbiorami danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, pozostałych obiektów topograficznych, osnów geodezyjnych, a także
szeroki wachlarz informacji z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzania lasów, ewidencji dróg
powiatowych,
w tym lokalizację przystanków,
punktów adresowych numeracji
porządkowej nieruchomości oraz szeregu innych informacji. Powszechnemu
udostępnieniu podlegają poprzez wyżej powołane geoportale cieszące się coraz większą
popularnością zdjęcia lotnicze terenu opracowane w postaci ortofotomap, których data
wykonania jest zróżnicowana, co umożliwia porównanie stanu zagospodarowania terenu
w określonych datach .
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Edukacja w Powiecie
W roku szkolnym 2020/2021 Powiat Oleski prowadził szkoły ponadpodstawowe oraz
placówki, których bieżący skład przedstawiał się następująco (analiza porównawcza z
rokiem poprzednim):
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zespołu

Zespół Szkół
ul. Sądowa 2
46-300 Olesno

Zespół Szkół
Zawodowych
im. Józefa Lompy
ul. Wielkie
Przedmieście 41
46-300 Olesno

Zespół Szkół
Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
im. Mikołaja
Kopernika
ul. Powstańców Śl. 4
46-300 Olesno

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
ul. Sportowa 8
46-320 Praszka

Szkoły/placówki
wchodzące w
skład zespołu
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Lotników
Polskich
Szkoła Policealna
dla Dorosłych
Branżowa Szkoła I
Stopnia nr 1 im.
Józefa Lompy
Branżowa Szkoła
II Stopnia
Technikum nr 1
im. Józefa Lompy
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Centrum
Kształcenia
Zawodowego nr 1
Branżowa Szkoła I
Stopnia nr 2
II Liceum
Ogólnokształcące
Technikum nr 2
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
Technikum
Branżowa Szkoła I
Stopnia
Centrum
Kształcenia
Praktycznego

5.

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Powstańców
Śląskich
ul. Kaliska 38
46-320 Praszka

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Powstańców
Śląskich

6.

Zespół Szkół
ul. Byczyńska 9
46-310 Gorzów Śl.

Technikum
Branżowa Szkoła I
Stopnia
Szkoła Policealna
dla Dorosłych

Liczba
oddziałów
wg stanu na
30.09.2020r.

Liczba
uczniów wg
stanu na
30.09.2020r.

Liczba
oddziałów
wg stanu
na
30.09.2021r.

Liczba
uczniów wg
stanu na
30.09.2021r.

14

324

13

301

-

-

-

-

12

265

12

280

-

-

-

-

11

258

9

234

1

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

60

3

70

9

214

8

205

-

-

-

-

-

-

-

-

14

346

13

339

3

50

3

52

-

-

-

-

4

109

4

119

7

202

6

195

-

-

-

-

2

37

2

28
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Lp.

7.

1.

Nazwa zespołu

Zespół Szkół
ul. Oleska 7
46-380 Dobrodzień

Zespół Placówek
Edukacyjnych
ul. Piastowska 35
46-380 Dobrodzień

Szkoły/placówki
wchodzące w
skład zespołu
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama
Mickiewicza
Technikum
Branżowa Szkoła I
Stopnia im.
Wojska Polskiego
Branżowa Szkoła
II Stopnia
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy:
- Szkoła
Podstawowa
Specjalna
- Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy
- Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii:
Szkoła
Podstawowa
Specjalna

Liczba
oddziałów
wg stanu na
30.09.2020r.

Liczba
uczniów wg
stanu na
30.09.2020r.

Liczba
oddziałów
wg stanu
na
30.09.2021r.

Liczba
uczniów wg
stanu na
30.09.2021r.

-

-

-

-

2

70

2

70

3

50

3

57

2

30

2

30

6

128

5

117

-

-

-

-

1

28

1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

1

3

5

31

2

27

Na terenie powiatu 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 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

Str. 18

Raport o stanie Powiatu Oleskiego

Gminie Praszka w zakresie tego kształcenia (Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy).
Według danych sprawozdania SIO (na 30.09.2020 r.) największy udział uczniów
w strukturze ogółem z uwzględnieniem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
odnotowano w: Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie (24,37%), Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Praszce (18,17%)i Zespole Szkół w Oleśnie (14,87%).
Największy odsetek w szkołach ponadpodstawowych stanowią uczniowie technikum
(48,19%), następnie liceum ogólnokształcącego (22,17%), Branżowej Szkoły i Stopnia
(20,10%), czyli łącznie 90,46%. Słuchacze szkół dla dorosłych stanowili 6,33% ogółu oraz
Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (3,21%).
W roku szkolnym 2020/2021 kształceniem na poziomie zawodowym technika objęto 1087
uczniów, z czego 37 (3,40%) kontynuowało naukę w szkołach policealnych. Natomiast
pozostali uczniowie, stanowiący 48,19% pobierali naukę w technikach. Łącznie
prowadzono kształcenie w 14 zawodach.
Kadra pedagogiczna szkół i placówek powiatu oleskiego wg stopnia awansu
zawodowego w ubiegłym roku szkolnym kształtuje się następująco:
Kadra pedagogiczna szkół i placówek powiatu oleskiego wg stopnia awansu
zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 kształtuje się następująco:
nauczyciel dyplomowany
204 osoby 75,00%
nauczyciel mianowany
40 osób
14,70%
nauczyciel kontraktowy
19 osób
6,99%
nauczyciel stażysta
8 osób
2,94%
nauczyciel bez stopnia awansu zaw. 1 osób
0,37%
272 osób 100,00%
Dla porównania w roku szkolnym 2019/2020 kadra pedagogiczna przedstawiała się
następująco:
nauczyciel dyplomowany
204 osoby 72,60%
nauczyciel mianowany
47 osób
16,72%
nauczyciel kontraktowy
25 osób
8,90%
nauczyciel stażysta
5 osób
1,78%
nauczyciel bez stopnia awansu zaw. 0 osób
0,00%
281 osób 100,00%
Nauczyciele dyplomowani i mianowani w prowadzonych jednostkach obejmują 89,70 %
kadry pedagogicznej. Kadra pedagogiczna zatrudniona jest zgodnie z wymogami tzn.
posiada pełne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.
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Subwencja oświatowa i wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2021 r. w stosunku
do roku 2020.

Liczba
uczniów w
2021 r.*

Uczniowie
przeliczeniowi w
2021 r.

Subwencja na
2021 r. (zł)

Wydatki w 2021
r. (zł)

Subwencja
2021 r. na
jednego
ucznia (zł)

Wydatki
2021 r.
na
jednego
ucznia
(zł)

Wskaźnik
w
stosunku
do
subwencji
(zł)

Szkoły publiczne

2142,00

3 447,136424152

20 921 970,53

28 720 923,97

6 069,38

8 608,82

137,28

Szkoły niepubliczne

143,00

588,558171934

3 572 181,43

4 119 928,00

6 069,38

6 810,34

115,23

2285,00

4 035,694596087

24 494 151,96

32 840 851,97

6 069,38

8 332,76

134,08

6730,00

242,946301344

1 474532,69

1 147 679,50

6 850,56

77,83

4.278,640897431

25 968 684,65

33 988 531,47

6 069,38 8 272,32

130,88

Subwencja
2020r. na
jednego
ucznia (zł)

Wydatki
2020r.
na
jednego
ucznia
(zł)

Wskaźnik
w
stosunku
do
subwencji
(zł)

RAZEM
PUBLICZNE I
NIEPUBLICZNE
Zadania
pozaszkolne

OGÓŁEM

6 069,38

Rok 2020

Liczba
uczniów w
2020r.*

Szkoły publiczne

Uczniowie
przeliczeniowi w
2020r.

Subwencja na
2020r. (zł)

Wydatki w
2020r. (zł)

2 323,39

3 663,190319143

21 678 371,27

28 147 876,36

5 917,89

7 683,98

129,84

110,00

594,066570848

3 515 622,88

3 659 319,00

5 917,89

6 159,78

104,09

RAZEM
PUBLICZNE I
NIEPUBLICZNE

2 433,39

4 257,256889991

25 193 994,15

31 807 195,36

5 917,89

7 470,74

126,24

Zadania
pozaszkolne

6 810,39

245,647711505

1 453 717,07

1 053 882,72

5 917,89

4 290,22

72,50

4 502,904601496

26 647 711,22

32 861 078,08

5 917,89 7 297,75

123,32

Szkoły niepubliczne

OGÓŁEM

W 2021 r. subwencja przekazana przez Ministra Finansów na prowadzenie szkół
publicznych wynosiła 20 921 970,53 zł, z czego wydatki na prowadzenie szkół
publicznych wynosiły 28 720 923,97 zł. Subwencja przekazana na szkoły niepubliczne
wynosiła 3 572 181,43 zł, natomiast przekazana przez Powiat dotacja 4 119 928,00 zł.
Subwencja/dotacja przekazana przez MEN na jednego ucznia to kwota 6 069,38 zł
natomiast wydatki stanowiły 8 272,32 zł co stanowiło 130,88 % (wskaźnik wydatków do
subwencji).
Do matury w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
oraz Technikum powiatu oleskiego. Wyniki tego egzaminu przedstawiają poniższe
zestawienia i schematy. Publikowanie przez OKE we Wrocławiu wyniki egzaminu
maturalnego dla powiatu oleskiego zawierają łącznie wyniki szkół publicznych i
niepublicznych. Powiat Oleski prowadzi szkoły publiczne, natomiast szkoły niepubliczne
prowadzone są przez osoby fizyczne. Dane te zawiera pierwsza z poniższych tabel.
Drugie zestawienie prezentuje wyniki matury osiągnięte przez publiczne szkoły
ponadpodstawowe naszego powiatu.
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Zdawalność egzaminu maturalnego wg typów szkół w roku szkolnym 2020/2021
(przystępujących po raz pierwszy) – wskaźnik procentowy *
Typ Szkoły
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Razem

Polska
87 %
75 %
83 %

woj. Opolskie
85 %
74 %
80 %

Powiat Oleski
78,9 %
84,2 %
81,5 %

Polska

woj. Opolskie

Powiat Oleski

Polska

woj. Opolskie

Powiat Oleski

Liceum Ogólnokształcące

87,1

84,6

82

Technikum

73,1

75,7

91,7

2019/2020
Typ Szkoły
Typ Szkoły

Zdawalność egzaminu maturalnego wg typów szkół w roku szkolnym 2020/2021
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego*
Powiat Oleski

Liczba
Uzyskali świadectwo
zdających
dojrzałości

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Razem

Powiat Oleski
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Razem

Wskaźnik
Procentowy

169

139

82,2

177

149

84,2

349

288

83,2

2019/2020
Liczba
Uzyskali świadectwo
zdających
dojrzałości

wskaźnik
procentowy

189

155

83,8

181

166

91,7

370

321

87,7

*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
Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2020/2021, przyjęta przez Radę Powiatu w Oleśnie
w dniu 28.10.2021 r.
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W roku szkolnym 2020/2021 r. odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia i Techników. Egzamin dla
absolwentów odbył się w dwóch częściach, obejmując etap pisemny i praktyczny.
Dane o zdawalności egzaminu zawodowego ustalone zostały na podstawie danych
otrzymanych ze szkół, dotyczą tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do
wszystkich wymaganych kwalifikacji dla danego zawodu.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbył się w dwóch obowiązujących
obecnie podstawach programowych kształcenia zawodowego – formuła 2017 i formuła
2019.
Uczniowie Branżowych Szkół I stopnia 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 wynosi: 78,3 % (formuła 2017) i 93,8 %
(formuła 2019).
Nadmienić należy, że większość absolwentów Branżowych Szkół I stopnia składa
egzaminy organizowane przez Izby Rzemieślnicze. Wyniki tych egzaminów nie są
prezentowane szkołom.
Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych
ogółem w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu 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
2020/2021, przyjęta przez Radę Powiatu w Oleśnie w dniu 28.10.2021 r.
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Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje według poszczególnych kwalifikacji dla
danego zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego w roku szkolnym
2020/2021 wg typu szkół (form kształcenia) – formuła 2017 i formuła 2019
Powiat Oleski

Woj. Opolskie

Nazwa
Szkoły
P

K

Z

P

K

Z

Typ Szkoły
Formuła 2017
Technikum
Branżowa
Szkoła I stopnia
Kwalifikacyjne
Kursy
Zawodowe

359

281

78,3

2365

1835

77,6

62

46

74,2

349

239

68,5

34

34

100

dane
niedostępne

dane
niedostępne

dane
niedostępne

Formuła 2019
Technikum

81

76

93,8

631

532

84,3

Razem

536

437

81,5

3345

2606

77,9

2019/2020
Powiat Oleski

Woj. Opolskie

Nazwa
Szkoły
P

K

Z

P

K

Z

215

162

75,3

95

85

Formuła 2012
1864
1370
Formuła 2017
89,5
1049
776

35

27

77,1

499

384

77

28

28

100

dane
niedostępne

dane
niedostępne

dane
niedostępne

373

302

81

Typ Szkoły
Technikum
Branżowa
Szkoła I stopnia
Kwalifikacyjne
Kursy
Zawodowe
Razem
P- Przystępujący

3412

2530

K- Uzyskane kwalifikacje Z-Zdawalność

73,5
74

74,2
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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 2021 zrealizowano tam
następujące zadania:
W 2021 r. Biblioteka zakupiła ogółem 522 woluminów (spadek o 48 woluminów – w 2020
r. było 570 woluminów) i 12 audiobooków na kwotę 11.957,13 zł (spadek o 44,22 zł – w
roku 2020 zakupu dokonano na kwotę 12.001,35 zł).
Zarejestrowała 426 czytelników (wzrost o 22 czytelników – w 2020 r. zarejestrowało się
402 czytelników), którzy wypożyczyli ogółem 13.658,00 książek (wzrost o 6025
wypożyczonych książek – w 2020 r. wypożyczono ich 7633) i czasopism oraz 13
audiobooków.
Bibliotekę odwiedziło ogółem 5203 użytkowników (wzrost o 2364 użytkowników –
w 2020 r. było ich 2839) w tym:
1) wypożyczalnia – 4663 użytkowników (wzrost o 1986 – w 2020 r. było ich 2677);
2) czytelnia – 445 użytkowników (wzrost o 408 – w 2020 r. było ich 37);
3) imprezy biblioteczne – 315 użytkowników (wzrost 190 – w 2020 r. było ich 125).
Księgozbiór Biblioteki na dzień 31.12.2020 r. wynosił 15.947 sztuk.
Liczba woluminów w 2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej Powiatu Oleskiego w
Gorzowie Śl. na 1000 mieszkańców wyniosła 2.168, a liczba wypożyczeń na 1000
mieszkańców to 1093,63. Dane te są takie same jak w roku 2020.
Biblioteka była organizatorem 13 wydarzeń kulturalnych (wzrost o 3 wydarzenia –
w 2020 r. było ich 10):
1) spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych;
2) zajęcia literackie dla dzieci.
Ponadto w Bibliotece zorganizowano 100 wystawek tradycyjnych i wirtualnych (spadek o
104 zorganizowane wystawki – w 2020 r. było ich 204) 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::
Nowej Trybuny Opolskiej, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Biblioteka Publiczna,
Charaktery, Moje Mieszkanie, M jak mieszkanie, Przepisy na ogród, Przyjaciółka,
Poradnik domowy, Kumpel, Świerszczyk, Victor, Victor Junior, Cogito.
Katalog biblioteki działa w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką Sowa SQL i
jest
dostępny
na
stronie
http://www.gorzowsl-mgok.sowwwa.pl/
orazhttp://w.bibliotece.pl/.
Zbiory opracowane komputerowo wynoszą 80,31 % (wzrost o 7,31 % - w 2020 r. było 73
%) ogólnej liczby zasobów. Na bieżąco opracowane są wszystkie nowości książkowe.
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Inwestycje Powiatu
W powiecie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych i własnych:
1) Remont i wyposażenie części mieszkalnej i części bytowej pomieszczeń Domu
Dziecka w Sowczycach;
2) wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę źródeł ciepła wraz z
zastosowaniem OZE w budynkach 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu
oleskiego (Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śl.);
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap
III;
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna);
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.);
6) Przebudowa DP nr 1738 O w m. Zębowice;
7) Przebudowa DP nr 1937 O w m. Nowe Karmonki;
8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka – Łomnica;
9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby;
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna) II;
11) Przebudowa dróg rolniczych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obiekt
Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski.
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Transport zbiorowy i drogi publiczne
W 2021 r. transport zbiorowy był realizowany na 12 liniach powiatowych. Łączny
przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych wyniósł 361 822,11 km.. Do
realizacji przewozów przewoźnicy wykorzystali 106 autobusów. W ciągu dróg
powiatowych do dyspozycji przewoźników udostępniono 324 przystanki. 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 2021 na terenie powiatu oleskiego 366,9 km
(zanotowano spadek w stosunku do roku 2020 - różnica wynika z przejęcia przez Gminę
Dobrodzień odcinka byłej drogi wojewódzkiej 901 w m. Dobrodzień.
Na terenie Powiatu Oleskiego znajdują się następujące ciągi rowerowe, zarządzane
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ścieżka pieszo - rowerowa Przedmość - Praszka 3520 m;
Ciąg pieszo-rowerowy Warłów – Szemrowice długość 1397 m;
Droga rowerowa Gana długość 450 mb;
Droga rowerowa Praszka-Pilawy długość 1251,45 m;
Droga rowerowa Praszka-Rozterk długości 2596,90 m;
Droga rowerowa Kościeliska długości 2700 m;
Droga rowerowa Praszka – Gorzów Śląski długość 3 443 m;
Droga rowerowa Gorzów Śląski – Olesno długość 16 914 m.

W roku 2021 wydano na utrzymanie dróg powiatowych 3 554 326,52 zł (w roku 2020
wydano 4 825 767 zł)
Na wydatki inwestycyjne wydano 3 014 630,13 zł, z czego:
1) środki własne wyniosły 1 578 698,51 zł;
2) środki zewnętrzne łącznie z dofinansowaniem z gmin wyniosły 1 435 931,62 zł
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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.
Na terenie powiatu oleskiego mamy do czynienia z występowaniem hałasu
komunikacyjnego oraz przemysłowego. Jednak to hałas komunikacyjny, w którego skład
wchodzi hałas drogowy i kolejowy, stanowi największe zagrożenie dla mieszkańców. W
przypadku hałasu przemysłowego mamy do czynienia głównie ze źródłami
stacjonarnymi, znajdującymi się na zewnątrz lub wewnątrz obiektów przemysłowych,
budowlanych i usługowych.
W roku 2021 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium
Badawcze - Oddział w Opolu nie przeprowadził badania hałasu drogowego oraz
kolejowego na terenie powiatu oleskiego. Wykonał interwencyjne pomiary hałasu
przemysłowego (gmina Gorzów Śląski), które wykazały w porze dziennej przekroczenie
o 4,6 dB (A) dopuszczalnego standardu akustycznego.
Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu, w odcinku pomiarowym Liszczok - Pludry (gmina Dobrodzień). Wyniki
z przeprowadzonych pomiarów hałasu nie wykazały przekroczenia zarówno dla pory dnia
oraz nocy.
3. Pola elektromagnetyczne.
Brak danych dotyczących oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
w roku 2021 na terenie powiatu oleskiego.
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4. Ochrona zasobów przyrodniczych.
Na terenie powiatu występuje wiele form ochrony przyrody:
1) pomniki przyrody - 44;
2) użytki ekologiczne – 19;
3) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 4;
4) obszary chronionego krajobrazu – 3;
5) obszary Natura 2000 – 2;
6) park krajobrazowy – 1.
Ilość użytków ekologicznych zmalała, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000 – ilość wzrosła.
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 w 2020 r. kształtuje się na poziomie około
36,10% (tj. o 0,5% więcej niż w 2020 r.) przy średniej wojewódzkiej wynoszącej około
39,80% (tj. o 12,74 % więcej niż w 2020 r.).
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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 2021r. 70 mieszkańców. W ogólnej
liczbie mieszkańców: 35 osób przebywało na podstawie skierowań wydanych przed
dniem 1 stycznia 2004 r.(tj. tak samo jak w 2020 r.) i 33 osoby na nowych zasadach,
tzn. z pełną odpłatnością (tj. tak samo jak w 2020 r.). Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w 2021r. wyniósł 4 501,00 zł. (tj. o 395,00zł więcej niż w 2020 r.), w tym
dotacja przekazana przez powiat 1.383 918,00 zł. (tj. o 16 038,00 zł. mniej niż w
2020r.). W raportowanym roku PCPR wydał 2 decyzje o umieszczeniu w DPS w
Radawiu oraz 26 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w w/w Domu.
2. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Borkach Wielkich,
prowadzony był przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP do dnia 30.09.2021r.
od dnia 01.10.2021r. zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 2/9423.6/2021 z dnia
29.09.2021r. podmiotem prowadzącym Dom jest OPS SUPPORT sp. z.o.o. Placówka
posiada 42 miejsca w tym: 36 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 6 miejsc dla
osób przewlekle somatycznie chorych. Stan na dzień 31.12.2021r.to 37 mieszkańców.
Miesięczny koszty utrzymania mieszkańca w 2021r. wynosił – 3.360,00 zł ( tj. o 310,00
zł więcej niż w roku 2020)
3. 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 od 1 listopada 2020r. przeznaczony jest dla 41 osób (wcześniej dla 37 osób) i
realizuje zadania statutowe w formie kompleksowej rehabilitacji społecznej oraz
zapewnia oparcie społeczne dla osób 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
2021r. na liście uczestników ŚDS znajdowały się 42 osoby, w tym: 4 osoby z
zaburzeniami psychicznymi, 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną , 6 osób z
chorobami neurologicznymi, 1 osoba z chorobą narządu ruchu oraz 20 osób
wykazujących sprzężone niepełnosprawności.
Uczestnicy zajęć to mieszkańcy gminy Olesno (27 osób), gminy Dobrodzień (7
osób), gminy Radłów (4 osoby ). Kolejne 4 osoby to mieszkańcy gminy Przystajń z
powiatu kłobuckiego. .
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W 2021 r. PCPR wydało 4 decyzje administracyjne o skierowaniu dla nowo przyjętych
osób, 2 decyzje wygaszające oraz 40 decyzje dotyczące odpłatności za usługi
świadczone w ŚDS ( o 4 mniej niż w 2020r.), w tym 17 decyzji ustalających odpłatność,
23 decyzji zwalniających odpłatności za pobyt w Domu, 2 decyzje wygaszające
odpłatność.
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2022 r.
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Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
1.Instytucjonalna piecza zastępcza
Na terenie powiatu funkcjonuje publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza – Dom
Dziecka w Sowczycach, która od dnia 31 grudnia 2020r. dysponuje 14 miejscami.
Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2021 r. wynosił 4.277,00 zł. (tj. o 545 zł
więcej niż w 2020 r.). W roku 2021 skierowano do placówki jedno dziecko (w 2020r. nie
wydano żadnego skierowanie). W trakcie roku raportowanego placówkę opuściło 2
wychowanków (tj. o 5 mniej niż w 2020 r.). W Domu Dziecka w Sowczycach na dzień
31.12.2021r. przebywało 14 wychowanków - 9 z powiatu oleskiego, 1 z powiatu
prudnickiego, 2 z powiatu zielonogórskiego, i 1 z powiatu legnickiego 1 z Gliwic. Dochody
powiatu oleskiego z tyt. pokrywania przez powiaty właściwe ze względu na pochodzenie
dziecka wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu wyniosły 199.370,97 zł. (tj. o 28.327,69
zł mniej niż w 2020 r.), a dochody z gmin wyniosły 244.017,27 zł (tj. o 18.661,45 zł mniej
niż w 2020r.).
2.Rodzinna piecza zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie –jako Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Oleskim na dzień 31 grudnia 2021r. obejmowało opieką 37 rodzin
zastępczych –tj. o 1 mniej niż w 2020 r. (23 rodzin spokrewnionych, 12 rodzin
niezawodowych, 2 rodziny zawodowe) oraz 1 rodzinny dom dziecka (analogicznie do
2020 r.).
W rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 r. przebywało 78 dzieci (tj. o 7 więcej niż w 2020
r.), w tym 33 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 117 dzieci w rodzinach niezawodowych,
16 dzieci w rodzinach zawodowych, 12 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
Rodzinną pieczę zastępczą w okresie raportowania opuściło 1 dzieci (tj. 11 mniej niż w
2020r.)
3. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej
Wysokości wypłaconych w 2021 r. świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i
prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka:
1) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka
– 770 świadczeń (tj. o 7 więcej niż w 2020r.) na kwotę: 701.433,12 zł (tj. o 43.496,69
zł więcej niż w 2020r.);
2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 86
świadczeń (tj. o 1 mniej niż w 2020 r.) na kwotę: 18.176,18 zł; (tj. 2,95 zł mniej niż w
2020 r.);

Str. 32

Raport o stanie Powiatu Oleskiego

3) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka – 10 świadczeń na kwotę 6.554,00 zł. (tj. 3754,00 zł więcej
niż w 2020r.);
4) świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z
wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość
sprawowanej opieki – 8 świadczeń ( w 2020 r. – nie przyznano świadczenia);
5) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub
domu jednorodzinnym – 21 świadczenia (tj. o 2 mniej niż w 2020 r.) na kwotę 43.165,84
zł. (tj. o 5.510,00 zł mniej niż w 2020 r.);
6) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem – 1 świadczenie w
kwocie 6.000,00 zł (w 2020 r. – nie przyznano świadczenia).
Koszt wszystkich wypłaconych świadczeń w 2021 r. wyniósł 775.683,14 zł (tj. o 50.540,92
zł więcej niż w 2020r.).
W rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu oleskiego w
2021 r. przebywały dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej były
mieszkańcami innych powiatów - w 12 rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci z
terenu innych powiatów.
Dodatkowo wypłacono świadczenia w zakresie 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 – 82.400,00 zł. (tj. o 19.037,00 zł mniej niż w 2020r.);
Powiat oleski w roku 2021 poniósł wydatki na częściowe utrzymanie 17 dzieci
pochodzących z powiatu oleskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych
funkcjonujących na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 207.443,08 zł. (tj. o
41.040,85 zł mniej niż w 2020 r.), w tym 174.535,34 zł - to koszty świadczeń na bieżące
utrzymanie dzieci (tj. o 35.118,03 zł mniej niż w 2020 r.), a kwota 32.907,74 zł
przeznaczona została na refundacje wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej
(tj. o 5.922,82 zł mniej niż w 2020 r.). W 2021 r. dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy zastępczej wypłacono 771 świadczeń wychowawczych zwanych
„dodatkiem wychowawczym” (tj. o 15 mniej niż w 2020 r.) na łączną kwotę: 366.726,00
zł. (tj. o 12.234,00 zł mniej niż w 2020 r.).
4. Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W roku 2021 pomocą finansową mającą na celu usamodzielnienie objęto 14 (o 1 więcej
niż w 2020 r.) pełnoletnich wychowanków, w tym 7 wychowanków rodzin zastępczych i 7
wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. Usamodzielniającym się
wychowankom wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 81.957,35 zł. (tj. o 20.
636,18 zł więcej niż w 2020 r.) w tym na kontynuację nauki – 34.658,00 zł.(tj. o 14.677,00
zł mniej niż w 2020 r.), na usamodzielnienie 18.646,00 zł.(tj. o 8.237,00 więcej niż w 2020
r.), na zagospodarowanie 1.695,00 zł (tj. o 118,00 zł mniej niż w 2020 r.).
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5. 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 2021 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej poradnictwa
udzielono 48 osobom (tj. o 13 więcej niż w 2020 r.), niektóre z nich korzystały z
poradnictwa więcej niż jeden raz:
1) 28 osobom udzielono wsparcia psychologicznego (tj. o 16 więcej niż w 2020 r.) –
ogółem 50 wizyt psychologicznych (tj. o 4 więcej niż w 2020 r.);
2) 23 osobom udzielono wsparcia prawnego (tj. tak samo jak w 2020 r.) – ogółem 24
wizyty prawne (tj. tak samo jak w 2020 r.).
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie założonych
zostało 7 Niebieskich Kart (tj. o 6 więcej niż w 2020 r.).
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2022 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 2021 r. wydano:
1) 84 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (tj. o 3 więcej
niż w 2020 r.);
2) nie wydano orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia
(tj. o 4 mniej niż w 2020 r.);
3) 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (tj. tyle
samo co w 2020 r.);
4) 844 orzeczeń o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności dla osób
powyżej 16 roku życia (tj. o 29 mniej niż w 2020 r.);
5) 4 orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności (tj. tyle samo co
2020 r.);
6) 25 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności (tj. tyle samo co w 2020
r.).
Ponadto wydano 202 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (tj. o 4 mniej niż w
2020 r.) i 221 kart parkingowych (tj. o 7 mniej niż w 2020 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:
Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną ogółem:
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L.p. Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2019 rok
w zł

2020 rok
w zł

2021 rok
w zł

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na
rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu – art. 11
Zwrot kosztów: wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych – art. 26, art. 26d, art.26e.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolnej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a
Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych
– art. 38 i 40
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. c.
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – art. 35a
ust. 1 pkt. 7 lit. a
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza przewodnika - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f
Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej – art. 35a ust 1pkt 8
RAZEM

1.880,14

0,00

8.973,60

0,00

0,00

0,00

58.725,42

0,00

33.923,99

0,00

0,00

0,00

2.228,12

2.672,82

6.737,89

268.810,32

256.157,02

236.911,32

0,00

0,00

100.000,00

40.000,00

181.275,00

246.216,20

0,00

0,00

0,00

1.176.240,00

1.332.240,00

1.410.240,00

1.547.884,00
zł

1.772.344,82
zł

2.043.003,00
Zł

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

Łączna kwota wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych w ramach algorytmu w 2021 roku była o 270.658,18 zł.
wyższa niż w 2020 roku.
Powiat oleski za pośrednictwem PCPR kontynuował realizację pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, którego głównym założeniem jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Powiat oleski w roku 2021 na realizację
programu wykorzystał środki finansowe PFRON w wysokości 119.837,04 zł. tj. więcej o
9.478,01 zł w porównaniu do roku 2020 r.
W ramach naboru, do PCPR wpłynęło 32 wniosków (tj. o 5 mniej niż w 2020 r.). Pomoc
finansową w ramach „Aktywnego Samorządu” otrzymało 22 osób niepełnosprawnych ( o
6 mniej niż w roku 2020). W ramach Modułu I – 13 osób (tj. o 7 osób mniej niż w 2020 r.),
w ramach Modułu II – 9 osób (tj. o 1 więcej niż w 2020 r.)
W 2021r. ponownie został uruchomiony elektroniczny nabór wniosków poprzez system
SOW (system obsługi wsparcia), dzięki czemu, osoby niepełnosprawne bez wychodzenia
z domu mogły aplikować o środki PFRON.
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Powiat Oleski realizował w 2021 r. ze środków PFRON Moduł III oraz Moduł IV programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Powiat Oleski przystąpił do w/w
programu , a do jego realizacji zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach w/w programu zakupiono 100 opasek telemetrycznych Sidly z funkcją 24
godzinnej opieki telecentrum medycznego. Opaski na podstawie umów użyczenia zostały
przekazane użytkowania osobom niepełnosprawnym wskazanym przez ośrodki pomocy
społecznej z terenu powiatu jak również wnioskującym indywidualnie. Pozyskane przez
Powiat Oleski środki w wysokości 98.000,00 zł na realizację programu wykorzystane w
100% przyznanej i otrzymanej z PFRON kwoty.
PCPR wyznaczone jest do realizacji programu „Zajęci klubowe w WTZ''.W 2021 r. tak jak
i w roku 2020 podmioty prowadzące WTZ nie złożyły wniosków o dofinansowanie zajęć w
ramach w/w programu.
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2021 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2022 r.
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Ochrona zdrowia
I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na terenie powiatu oleskiego
w 2021 r.
W 2021 r. na terenie powiatu oleskiego, podobnie jak w 2020 r., 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 1. Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w ZOZ w Oleśnie w 2021 r.

Lp.

Oddziały
1 Wewnętrzny
2 Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo3 Ortopedycznej
Ginekologiczno4 Położniczy
Szpitalny Oddział
5 Ratunkowy
6 Dziecięcy
Anestezjologii i
7 Intensywnej Terapii
Razem:
1 Noworodkowy

Liczba
łóżek
w stosunku
Liczba łóżek
do
Liczba łóżek
rzeczywistych stan
01.01.2020
rzeczywistych stan
na dzień 01.01.2021 r.
r.
na dzień 31.12.2021 r.

Liczba łóżek
w stosunku
do 31.12.2020 r.

42
18

+10
b.z.

49
28

+7
+10

21

b.z.

21

b.z.

32

b.z.

34

+2

12
10

+7
+6

5 (zawieszony)
10

-7
b.z.

8
143

b.z.
23

14
156

+6
18

16( w tym 4
inkubatory)

16 (w tym 4
inkubatory)

b.z.

b.z.

Tabela 2. Średnia liczba osobodni na poszczególnych oddziałach ZOZ w Oleśnie w
2021 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Oddziały
Wewnętrzny
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
GinekologicznoPołożniczy
Dziecięcy
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Szpitalny Oddział
Ratunkowy
Noworodkowy
Razem:

Liczba osobodni
w 2021 r.
11 635
5332

Liczba osobodni
w 2020 r.
9336
4622

Liczba osobodni
w stosunku do 2020 r.
+2 299
+710

5439

4639

+800

5424
1995

5343
1961

+81
+34

2505

2391

+114

102
3074

26
3308

+76
-234
3 880

35 506

31626
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Tabela 3. Liczba udzielonych porad w poszczególnych poradniach
specjalistycznych w ZOZ w Oleśnie w 2021 r.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Poradnia
Specjalistyczna
Diabetologiczna
Kardiologiczna
Nefrologiczna
Gruźlicy i chorób płuc
Reumatologiczna
Ginekologiczna
Chirurgii ogólnej
Ortopedyczna
Otolaryngologiczna
Urologiczna
Zdrowia Psychicznego
Audiologiczna
Preluksacyjna
Wad postawy
Razem:

Liczba Porad
udzielone w 2021 r.
917
4806
513
1087
3571
3370
6269
8060
661
1686
1483
98
653
157
33331

Liczba Porad
udzielone w 2020 r.
492
4917
342
550
2892
2643
5088
7095
470
1349
1621
80
423
69
28031

Liczba Porad
w stosunku do 2020 r.
+425
-111
+171
+537
+679
+727
+1181
+965
+191
+337
-138
+18
+230
+88
5300

Tabela 4. Liczba udzielonych Porad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i SOR
ZOZ w Oleśnie w 2021 r.

Lp
1
2
3
4

1

Nocna i Świąteczna
Opieka
porady lekarskie
porady lekarskie w domu
wizyta pielęgniarska
wizyta pielęgniarska w
domu
Razem
Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Liczba Porad
udzielone w 2021 r.
3569
254
211

Liczba Porad
udzielone w 2020 r.
3460
290
215

Liczba Porad
w stosunku do 2020 r.
+109
-36
-4

67
4101

66
4031

+1
70

8884

8061

+823

Tabela 5. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez ZOZ
w Oleśnie w 2021 r.

Nazwa

Zakupione
Otrzymane
Środki własne z dotacji
nieodpłatnie
i darowizn

Pulsoksymetr MASIMO typ RAD-5 (SOR)
Wirówka laboratoryjna MPW-352 (lab.analit.)
Zw.wartości budynku szpitala (dodatkowe drzwi na
oddz.chirurgii)
Obieraczka do ziemniaków SKBZ 12L
Kardiomonitor Vista 120sA12 (3szt anestezjologia)
Respirator turbinowy Trilogy EVO OBM(2szt.anest,1szt
IT)

3 564,00
15 896,09
10 877,53
5 226,45
30 780,00
123 318,00

Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych
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Respirator Flight 60T 3szt(wew.,SOR, IT)
Kardiomonitor bez modułu kapnografii C80
2sz.(ginekol.,endoskopia)
Kardiomonitor z modułem kapnografii Q7 (MX450) 2szt
IT

171 000,00

Ssak elektryczny typ Dominant Flex2szt (położ.wew.)
Kardiomonitor z modułem kapnografii Q7
(MX450)3szt(położ.2szt wew.)
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej typ Defibtech
RMF1000 2szt("P"Praszka,"P"Dobrodz.)
Wózek do przewożenia chorych z podnoszonym leżem
typWP-03 5szt.

16 696,80

18 792,00
42 583,58

63 875,37
90 072,00
25 920,00

Kardiomonitor MX450 z modułem kapnografii typ
Philips 3szt(wew.)
Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej
typ AIRVO 2 HUMODIFIER 2szt(IT)

63 875,37
33 964,60

Stół operacyjny SU-0207 (ginekol.)

24 948,00

Łóżko szpitalne typ GALAXY II 2szt. (wew.)

19 872,00

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej typ Defibtech
RMF1000 2szt("S"Olesno,SOR)
Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej typ
AIRVO 2 2szt (IT)

90 072,00
33 964,60

Wideolaryngoskop typ iS3-L (anest.)
Zwiększenie wartości budynku:Wymiana i
dostosowanie centrali systemu przeciwpożarowego

8 100,00
20 000,00

Ssak Accuvac Pro (ZRM Praszka)

4 644,00

Kardiotokograf Comen C21 (blok porodowy/sala cięć)

7 849,44

Aparat EKG typ E600G (oddz.dziec.)

3 413,48

1 846,12

Pompa infuzyjna typ SP5 5szt

9 558,41

5 021,59

717 236,21
5 793,30

370 486,42
26 604,90

Klimatyzator Sinclair ASH 12BIR (oddz.dziec.)

2 921,04

1 579,80

Rolety tekstylne w kasecie-zestaw (oddz.dziec.)

5 237,25

2 832,47

408,87

221,13

Zwięk.wart.bud.-Przebudowa oddziału dziecięcego
Meble na oddział dziecięcy

5 410,77

Klimatyzator przenośny Ravanson MAC 12000

1 500,00

Klimatyzator przenośny Ravanson PM9500

6 894,00

Waga Seca 834 (oddz.dziec.)
Kardiomonitor Bene Vision N12 (SOR)
Automat biletowy stojący z ekranem dotykowym typ Q-NSK Printer i
drukarką(SOR)
Automat biletowy stojacy z przyciskami mechanicznymi i drukarką typ
Q-NSK Printer (SOR)

Drukarka nabiurkowa typ Q-NSK Printer
Wyswietlacz zbiorczy z ekranem LCD typ WAMA MED43 (monitor
duży SOR)
Wyświetlacz stanowiskowy z ekranem LCD typ WAMA MED21
(monitor mały SOR)

Tablet medyczny typMioCare L1005 (SOR) 2szt.x
3942,15
Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym LCD
2szt.x800,73
Komputer centralny typ Q-NSK IB/Dell (serwer, punkt
dostepu Wi-Fi, głośniki 4szt,wzmacniacz)

44 280,00
7 540,06
4 840,05
586,71
2 687,55
1 291,50
7 884,30
1 601,46
5 244,72
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Kamera DS2CD1021-K 2.8mm
zw.wart.syst.telew.dozorowej (SOR-kontener)
Zwiększenie wartości budynku-zwiększenie systemu
p/poż oddz.dziec.i wew.Covid
Laptop Dell Latitude 3510 (gł.księgowy)
Spirometr MicroLab MK8 (por. P/G)
Wózek do przewożenia chorych z podnoszonym leżem
typWP-03 2szt.
Łóżko szpitalne zwykłe G1 10szt(oddz.dziec.)
Łóżko szpitalne GALAXY II do IT
Pompa infuzyjna objetościowa typ Sapphire 3szt
Pompa strzykawkowa iCARE SN-A2 AMS TRADE
21szt
Aparat do laseroterapii Lasertronic LT-3 (REH
Praszka)
Samochód osobowy sanitarny Fiat Doblo
(transp.dializy)
Waga platformowa Ba150C-A8 (dz.gospodarczy)
Pulsoksymetr CMS 70A 2szt (oddz.dz.;oddz.chir.)
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa SP5 6szt(Anest.)

1 943,40
4 898,29
3 647,00
400,95

6 889,05
10 368,00
16 438,40
9 936,00
15 843,60
57 309,00

8 201,99
1 180,80
1 870,00
178,20

3 061,80

962,28

16 533,72

Kserokopiarka Ricoh MP301 (apteka)

2 292,72

Bemar wodny jezdny typ BJW.4GN 2szt(ort., gin.)

9 840,00

Respirator GE Carescape R860 (IT)

500 000,00

Kardiomonitor Biolight Q7 ze stojakiem 2szt(IT)

42 799,58

Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej
Airvo2-3szt(IT)

50 946,90

Łóżko szpitalne SV2 z materacem OIOM (2szt IT)
Zwiększenie wartości budynku - adaptacja
pomieszczenia magazynu żywnościowego na łazienkę

6 820,35

Basen dwukomorowy spawany

3 444,00

Meble kuchenne (dializa)

2 899,98

16 000,00

Kanapa (oddz.dziec.)

2 099,00

Elektrokardiograf AsCARD Orange(oddz.chir)

236,45

4 062,58

Podgrzewacz medyczny do płynów infuzyjnych typ
EmTherm 1D(Anest.)

674,19

11 583,81

Bemar jezdny 3GN (oddz.dziec.)

6 037,00

Pulsoksymetr MD300M 2szt(oddz.dziec.)

2 700,00

Kserokopiarka Ricoh MP301(oddz.dziec.)

2 361,60

Wózek serwisowy do sprzątania(oddz.dziec.)

1 098,39

Telewizor LED Sony (oddz.dziec.)
Komputer Dell Optiplex 7020 6szt (oddz.dziec.)
Waga platformowa Ba150C-A8 (dz.gospodarczy)
Pulsoksymetr CMS 70A 2szt (oddz.dz.;oddz.chir.)
Kserokopiarka Rocoh MP 300
System do weryfikacji autentyczności leków-aplikacja
SWAL
Aparat do laseroterapii Lasertronic LT-3 (REH
Praszka)
Stół(zlewozmywak) z dwoma komorami

14,58
1 870,00
178,20
2 292,72
47,97
8 201,99
3 443,00

3 044,00
10 417,50
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Meble kuchenne (dializa)
Bemar wodny jezdny typ BJW.4GN 2szt(ort., gin.)
Elektrokardiograf AsCARD Orange

RAZEM:
Łącznie:

2. Samodzielny Publiczny
w Dobrodzieniu

2 898,98
9 839,00
235,45

136 810,77 834 457,01

Zakład

Opiekuńczo-Leczniczy

1 656 996,15

im.

Królowej

408 592,43
3 036 856,36

Karoli

W 2021 r. liczba łóżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im.
Królowej Karoli liczba łóżek wynosiła 40. W raportowanym roku w SPZOL było leczonych
93 pacjentów (w 2020 r. leczono 121 pacjentów). Na liczbę leczonych pacjentów składa się
liczba pacjentów pozostałych z roku ubiegłego tj. 33, natomiast 60 przyjęto w 2021 r.
Ponadto w omawianym okresie z SPZOL wypisano 12 pacjentów (tj. o 4 mniej niż w 2020
r.) , a zmarło 51 pacjentów (tj. o 21 mniej niż w 2020 r.). W 2021 r. wskaźnik wykorzystania
łóżek kształtował się na poziomie 77,02 % (był o 7,06% większy niż w 2020 r.), natomiast
średnie obłożenie łóżek wyniosło 281,12 dni (tj. o 25 dnia więcej niż w 2020 r.). Z kolei
średni czas pobytu w zakładu w 2021 r. to 137,31 dni (tj. o 25,51 dnia więcej niż w 2020 r.)
Funkcjonowanie SPZOL w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną
koronawirusem Sars-cov-2
W SP ZOL pierwszy przypadek zakażenia COVID-19 odnotowano 1 grudnia 2021 r. W
związku z tym zdarzeniem przeprowadzono badanie w kierunku COVID-19 u 40 pacjentów
i 22 pracowników. W następstwie potwierdzenia zakażeniem COVID-19 u 5 pracowników i
7 pacjentów rozpoczęto postępowanie epidemiologiczne polegające na izolacji domowej
zarażonego personelu oraz izolacji zakażonych pacjentów od pacjentów zdrowych. Do
zakażenia naszych pacjentów doszło już po zaszczepieniu pełnym schematem przeciwko
COVID-19 i dlatego zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przeszli całkowicie bezobjawowo.
Szczepienia zapobiegły ciężkim, a nawet zagrażającym życiu przebiegom COVID-19. Dla
bezpieczeństwa pozostałych zdrowych pacjentów, pacjenci powracający lub przyjmowani
ze szpitala, byli poddani testom laboratoryjnym w celu wykrycia obecności wirusa Covid19. Dodatkowo zastosowano wobec takich osób co najmniej 10 - dniowego odosobnienia
od innych podopiecznych. Stosowano również ograniczenie liczby personelu, który miał
kontakt z nowoprzyjętym pacjentem, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
W ramach podejmowanych działań zapobiegawczych - oprócz wprowadzenia
i przestrzegania podstawowych środków bezpieczeństwa i higieny , wprowadzony został
zakaz wstępu dla wszystkich osób z zewnątrz. Niezbędne formalności załatwiane są w
wyznaczanym miejscu przed wejściem do zakładu , a dzięki przeszklonym drzwiom,
odwiedzająca rodzina mogła zobaczyć swojego bliskiego. Umożliwiono rodzinom również
rozmowy telefoniczne , nagrywanie video i przesyłanie ich na wskazany numer telefonu.
W okresie pandemii w nasz spokój, bezpieczeństwo wkradł się strach o naszych pacjentów,
nasze rodzinny i nas samych. Poczucie odpowiedzialności za swoje i czyjeś życie niesie
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duże obciążenie psychiczne. Praca w kombinezonach, maseczkach, przyłbicach powoduje
dodatkowe wycieńczenie przy tak trudnej, fizycznej pracy przy pacjentach.
Katalog świadczeń
W 2021 roku obowiązywał nowy katalog świadczeń gwarantowanych w zakresie
świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym :
1) wartość osobodnia dla pacjenta z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel wynosi
117,61 zł. ( w roku 2020 wynosiła 106,48 zł.), - taryfa 3,91;
2) wartość osobodnia dla pacjenta z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel żywionego
dojelitowo wynosi 221,69 zł . ( w 2020 r. wynosiła 210,56 zł.), pkt. roz.7,37;
3) wartość osobodnia dla pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel , który uzyskał do
8 pkt. w skali Glasgow wynosi 168 ,45 zł.( w 2020 r. wynosiła 151,90 zł.), taryfa 5,6;
4) wartość osobodnia dla pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel , który uzyskał do
8 punktów w skali Glasgow i żywionego dojelitowo wynosi 272,52 zł. ( w 2020 r.
wynosiła 255,98 zł.), pkt.roz. 9,06;
5) wartość osobodnia dla pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel , który uzyskał do
8 punktów w skali Glasgow i żywionego pozajelitowe wynosi 380,51 zł. ( w 2020 r.
wynosiła 363,97 zł. ), pkt.roz. 12,65.
Po zapoznaniu się z katalogiem świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym , przedstawiam wskaźniki statystyczne , które wprost
pokazują , że duża liczba łóżek nie świadczy o możliwościach zakładu lecz o jakości
świadczonych usług zdrowotnych polegającej na efektywnym wykorzystaniu zasobów
i dostosowanie organizacji do oczekiwań odbiorców co również znalazło uzasadnienie
w przywołanym wyżej katalogu świadczeń.
Koniecznym tu jest przedstawienie trzech wskaźników z ruchu pacjentów tj. liczba
przyjętych, liczba leczonych pacjentów oraz liczba pacjentów według w/w katalogu .
Poniżej przedstawione zostało tabelaryczne zestawienie ruchu pacjentów z
uwzględnieniem punktu rozliczeniowego , taryfy w 2021 roku oraz w 2020 roku.

Rok

Liczba
pacjentów
pozostałych z
poprzedniego
roku

Liczba
przyjętych
pacjentów

Liczba
leczonych
pacjentów

Liczba pacjentów
wg katalogu
Taryfa

Punkt
rozliczeniowy

Punkt
rozliczenio
-wy

Taryfa.

Punkt
rozliczeniowy

3.54

12,1

Razem
ubyło
pacjentów

Liczba
wypisanych
pacjentów

Liczba
zmarłych
pacjentów

121

16

72

88

93

12

51

63

5.05
8.51

2020

2021

34

33

87

60

7

5

47

8

25

2

5.6

9,06

7,37

3,91

12,65

0

63

8

19

3
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SPZOL w 2021 roku pracował na bazie 40 łóżkowej , przyjęto 60 pacjentów , tj. o 27 mniej
niż w roku 2020 , liczba pacjentów objętych leczeniem wynosiła 93 , tj. o 28 pacjentów
mniej niż w roku poprzednim.
Istotną informacją obrazującą działalność SPZOL dostarcza porównanie wskaźnika ,tj.
liczby pacjentów z pkt. rozlicz. 9,06 w roku sprawozdawczym i liczby pacjentów (pkt.
przelicz. 8,51) w roku ubiegłym. Rozpatrując liczby pacjentów możemy stwierdzić , że w
roku sprawozdawczym zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia
pacjentów przebywało więcej o 16 niż w roku 2020.
Z przedstawionej analizy wynika , że to nie liczba przyjętych pacjentów ma wpływ na
wykonanie umowy z NFZ a liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii
stanu zdrowia, która w roku sprawozdawczym spowodowała przekroczenie limitu
wynikającego z umowy.
W związku z powyższym można uznać , że NFZ wymaga i płaci za efekty zakładu z
uwzględnieniem elementów jakości świadczonych usług medycznych i rezultatów
zdrowotnych a nie za ilość łóżek.
Duża liczba łóżek nie świadczy już dzisiaj o możliwościach zakładu i jego prestiżu. Dyrektor
zakładu planując przyszłość musi wiedzieć, jakie cele ma Zakład i w jaki sposób ma je
osiągnąć oraz z jakim zaangażowaniem musi się liczyć. Musi posiadać własny plan
działania, który uwzględnia dostosowanie się do zmian otoczenia nie ograniczając dostępu
do świadczonych usług zdrowotnych prze zakład.
Działanie na rzecz poprawy jakości
Warunkiem koniecznym dla dalszego systematycznego rozwoju zakładu, jest inwestowanie
umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału , stworzenie nowej , szerszej i
konkurencyjnej oferty dla pacjentów. Na rok 2022 zaplanowano następujące inwestycje:
1) Rozbiórkę ogrodzenia położonego na posesji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli od strony ul. Edyty Stein – koszt 7.995,00
zł ( brutto);
2) Budowa 42 mb ogrodzenia na posesji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli od strony ulicy Edyty Stein- koszt 39.360
zł ( brutto);
3) Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przęseł ogrodzeniowych i słupków nowo
wybudowanego ogrodzenia na posesji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli – koszt 9.058,50 zł ( brutto);
4) Wykonania i montażu przęseł stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe – wzór przęseł oraz kolor do
ogrodzenia istniejącego – koszt 21.600,00 zł ( brutto);
5) Wykonanie i montaż drewnianej zabudowy na istniejących dwóch starych futrynach
znajdujących się w korytarzu na I i II kondygnacji budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli , bez konieczności
ich demontażu poprzez całkowite ich zabudowanie – 14.268,00 zł ( brutto);
6) Wykonanie wewnętrznych schodów dębowych z wkładką spieku kwarcowego w
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej
Karoli – koszt 139.366,38 zł ( brutto);
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7) Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych do
pomieszczeń wskazanych ( korytarz parter i I piętro) w siedzibie Zamawiającego ok.
20.000,00 zł ( brutto).
REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO SPZOL
Poniżej przedstawione zostało tabelaryczne zestawienie
wykonanych zadań
inwestycyjnych ujętych w Planie Inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli na 2021 rok.
Lp.
1.

Nazwa zadania

Plan
na 2021 r.

Zakup sprzętu:
1. materace przeciwodleżynowe-17 kompletów
2. koncentrator tlenu- 2 szt.
3. Mikser do rozdrabniania jedzenia.
4. Pralnico-wirówka do prania mopów

Wykonanie
w 2021 r

Źródło finasowania

(brutto)
131.926,51 zł
8.998,00 zł
6.309,75 zł
7.378,77 zł

środki własne

50 000,00 zł

2.

4.
5.

Wykonanie
instalacji
zasilającej
(parter i I piętro) budynku SPZOL.

klimatyzatory

Suma
Zadanie
nieprzewidziane
w planie

Wykonanie bramy wjazdowej i furtki ze słupami od strony
ul.E.Stein.
Zagospodarowanie terenu zieleni na terenie skweru przed
budynkiem „Gamed”.

7.

Wykonanie szafy wnękowej na I piętrze w budynku
SPZOL.
Wycinka i pielęgnacja drzew na posesji SPZOL.

5.360,02 zł

środki własne

8.150,00 zł
2.100,00 zł
Suma

6.

154 613,03 zł

8 000,00 zł
Zadanie
nieprzewidziane
w planie

26.750,00 zł
7.000,0 zł

środki własne

5.166,00 zł

środki własne

RAZEM : 198 .889, 05 zł.
Zadania SPZOL były realizowane ze środków samodzielnie wypracowanych a przy
dokonywaniu wszelkich inwestycji, kierowano się dbałością o finanse publiczne i przyjętą
strategią rozwoju zakładu.
3. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2021 roku
udzielono świadczeń zdrowotnych 487 osobom (w 2020 r. było ich 464), w porównaniu
do 2020 roku jest to wzrost o 23 osoby. W tej liczbie 89 osób było spoza powiatu oleskiego
(w 2020 r. było ich 95). Osób uzależnionych od alkoholu, bądź innych środków w 2021
roku zgłosiło się 222 - 182 mężczyzn i 40 kobiet, w roku 2020 było to analogicznie – 220
(189 mężczyzn i 31 kobiet). W 2021 roku osób współuzależnionych zgłosiło się 265 osób
(222 kobiet i 43 mężczyzn), w ubiegłym roku było natomiast 244 osób (49 mężczyzn i
195 kobiet). Wszystkim pacjentom w 2021 r. w Przychodni udzielono w sumie 2463
świadczeń indywidualnych, mniej o 1016 świadczeń indywidualnych niż w 2021 roku, w
tym 111 wizyt lekarskich (w 2020r. - 87), 315 sesji psychologa (w 2020r. - 298), 2037
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sesji specjalisty psychoterapii uzależnień (w ubiegłym roku 3094). Udzielono również
3992 osobosesji terapii grupowej, po 2 godziny każda (w ubiegłym roku 2324).
Ponadto w omawianym okresie udzielono 130 porad telefonicznych, które nie są wliczone
w ogół porad ( mniej o 8 porady niż w 2020r.). W raportowanym roku Przychodnia
dysponowała 3 salami do terapii grupowej, 2 gabinetami do terapii indywidualnej oraz
gabinetem do rejestracji pacjentów.
4. Apteki
Na terenie powiatu oleskiego w 2021 r. funkcjonowały 24 apteki i 2 punkty apteczne – 9
aptek w Oleśnie, 5 w Praszce, 4 w Dobrodzieniu, 3 w Gorzowie Śląskim, 2 w Rudnikach
oraz 1 w Zębowicach, punkty apteczne – w Radłowie i w Żytniowie. W porównaniu do
stanu z końca 2020 r. liczba aptek i punktów aptecznych działających na terenie powiatu
oleskiego nie zmieniła się.
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" Sp. z o.o.;
2) Miasto i Gmina Gorzów Śląski:
-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. R. Stefan,
-J. Domańska - Dziurkowska,
-NZOZ "VITA" Sp. z o.o.,
-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;
-Ośrodek Medyczny ,,MARMED’’
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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Na terenie powiatu oleskiego działało 30 poradni specjalistycznych (analogicznie do
2020 r.) , 8 poradni stomatologicznych (tj. o 3 mniej niż w 2020 r.), 17 praktyk
pielęgniarskich ( tj. o 5 więcej niż w 2020 r.), 6 poradni rehabilitacyjnych ( tj. o 2
więcej niż w 2020 r.), 8 poradni diagnostycznych (tj. o 1 więcej niż w 2020 r.) i 3
laboratoria analityczne (analogicznie do 2020 r.).
Szczegółowe informacje o w/w podmiotach i zakresie ich działania znajdują
się w Informatorze „Opieka Zdrowotna w Powiecie Oleskim” publikowanym w BIP
Starostwa.
W ramach zadań Narodowego Programu Zdrowia w 2021 roku zrealizowano
działania:
1)

2)

3)

4)

Promocja zdrowego stylu życia ,,Pomagamy Jarkowi stanąć na nogi”, działania
skierowane do całej populacji, z której skorzystało 250 osób. Działania odbyły się w
dniu 27.06.2021 roku, nr zadania 4.1.,
Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej -,,W zdrowym ciele
zdrowy duch, bo to do pracy pierwszy krok” nr zadania 2.1.1, działanie skierowane
do całej populacji, z działań skorzystało180 osób. Działania obyły się w dniu
23.11.2021 roku,
Profilaktyka uzależnień ,,Szlachetne zdrowie co ja wiem o tobie a co powinienem
wiedzieć” nr zadania 2.1.1., w działaniach uczestniczyło 180 osób, w dniu
06.10.2021 roku,
,,Ważne dni dla promocji zdrowia”- nr zadania 1.1.2.2.b., działania skierowane do
całej populacji, z której skorzystało 121 osób (tj. o 4 więcej niż w 2020 r.);

Działania w zakresie promocji zdrowia w roku 2021 zostały ograniczone w związku
z pandemią wirusa Sars-CoV- 2.
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
1. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie (KPP)
W roku 2021 policjanci na terenie powiatu oleskiego wzywani byli do 6573 interwencji,
w tym do 829 dotyczyło przemocy domowej z czego w 34 przypadkach wdrożono
procedurę Niebieskiej Karty. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie oraz
podległych komisariatów Praszki i Dobrodzienia ujawnili oraz zatrzymali 203
nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz 27 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.
W 2021 roku policjanci zatrzymali:
1) 93 nietrzeźwych użytkowników dróg - kierujący pojazdami mechanicznymi – (tj. o 15
czynów więcej niż w roku poprzednim);
2) 40 kierujących w stanie po użyciu alkoholu - (tj. o 13 czynów więcej niż w roku
poprzednim);
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa: w powiecie oleskim w 2021 r. odnotowano 850
zgłoszeń, w tym 413 potwierdzonych i 328 niepotwierdzonych . Najwięcej zgłoszeń
odnotowano w kategorii przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowej
infrastruktury drogowej oraz nieprawidłowego parkowania. Porównując do roku 2020
odnotowano wzrost o 167 zgłoszeń.
Pandemia wywołana wirusem Sars-CoV-2 znacząco wpłynęła na działalność Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnie. Policjanci oprócz wykonywania obowiązków wynikających
z ustawy o Policji, dodatkowo zobligowani zostali do wykonywania czynności związanych
z weryfikacją czy społeczeństwo stosuje się do ograniczeń, nakazów i zakazów
wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Policjanci w przedmiotowym okresie
codziennie sprawdzali od 100 do 300 osób przebywające na kwarantannie i izolacji
domowej. Ponadto policjanci przy współpracy z oleskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Strażą Miejską wielokrotnie udzielali pomocy osobom starszym i potrzebującym,
przebywającym w izolacji domowej, dostarczając im najpotrzebniejsze środki do życia.
Pomimo trwającej pandemii wywołanej Sars-Cov-2 i licznymi ograniczeniami
wynikającymi z obowiązujących przepisów policjanci z KPP w Oleśnie realizowali
działania profilaktyczne w czasie wakacji.
Funkcjonariusze KPP Olesno w 2021r. ujawnili 1542 wykroczenia związanych z nie
stosowaniem się do zakazów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii( art 54KW
oraz art. 116 KW), w tym:
1) nałożono 1000 mandatów karnych, wzrost o 518 analogicznie do roku 2020;
2) zastosowano środki oddziaływania wychowawczego ( pouczono) w 398 przypadkach,
wzrost o 23 analogicznie do roku 2020;
3) podjęto 144 czynności wyjaśniające (142 w 2020r.), w tym skierowano 80 ( 30 w
2020r.) wniosków o ukaranie;
4) skierowano 8 notatek informujących do służb sanitarnych.
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W 2021 roku działalność Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie w zakresie
prewencyjnym zmierzała przede wszystkim do ograniczenia zagrożenia przestępczością
w wybranych 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw kryminalnych.
Zaliczono do nich: rozboje, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, kradzieże
samochodów, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia.
W 2021 roku w powiecie oleskim stwierdzono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1 rozbój (spadek o 3 czyny w porównaniu do roku 2020);
50 kradzieży z włamaniem (wzrost o 3 czyny w porównaniu do roku 2020);
80 kradzieży (wzrost o 10 czynów w porównaniu do roku 2020);
1 kradzież samochodu (spadek o 1 czyn w porównaniu do roku 2020);
5 bójek z pobiciem (analogicznie do roku 2020);
36 uszkodzeń mienia (wzrost o 17 czynów w porównaniu do roku 2020);
24 uszczerbki na zdrowiu (wzrost o 8 czynów w porównaniu do roku 2020);

Łącznie w 7 wybranych kategoriach stwierdzono: 196 przestępstw (wzrost o 33 czyny w
porównaniu do roku 2020).
Ponadto w 2021 r. stwierdzono 18 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
natomiast w roku 2020 tych przestępstw było 11 (wzrost o 7 czynów).
Podczas wykonywania obowiązków służbowych policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego podczas pełnienia służby patrolowej oraz obchodowej ujawnili 14777
wykroczeń, w tym:
1) nałożyli 7915 mandatów karnych;
2) podjęto 858 czynności wyjaśniające, w tym skierowano 621 wniosków o ukaranie
do Sądu;
3) zastosowali środek poza karny (pouczenie) wobec 5942 sprawców;
Porównując do 2020 roku liczba:
1)
2)
3)
4)

liczba wykroczeń ujawnionych wzrosła o 5519 (w roku 2020 było ich 9258);
liczba nałożonych mandatów wzrosła o 3409 (w roku 2020 było ich 4506)
liczba skierowanych wniosków wzrosła o 172 (w 2020 roku było ich 449);
liczba zastosowanych środków poza karnych wzrosła o 4883 (w 2020 roku było ich
1059).

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I
MŁODZIEŻY W CZASIE WAKACJI LETNICH
1) udział w ogólnokrajowej akcji „Bezpieczne Wakacje”, działania organizowane
w okresie czerwiec – sierpień ukierunkowana na kontrolę pojazdów dowożących
dzieci na wypoczynek oraz zapewnienie bezpieczeństwa i pełnego reżimu
sanitarnego w rejonie ośrodków wypoczynkowych znajdujących się na terenie
działania KPP Olesno;
2) udział akacji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”;

Str. 49

Raport o stanie Powiatu Oleskiego

3) podjęcie działań celem zapewnienia bezpieczeństwa na obozach i biwakach
harcerskich;
4) wzmożone kontrole niestrzeżonych akwenów wodnych oraz „dzikich kąpielisk”;
5) udział w akcji „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”;
6) udział w akcji „Pieszy” działania oparte na reagowaniu na wykroczenia popełniane
przez pieszych;
7) udział w akcji „Bezpieczny rowerzysta” oraz „Rowerem Bezpiecznie do celu”
działania mające na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa
w ruchu drogowym poprzez ich szeroko rozumianą edukację;
Ponadto w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie systematycznie organizowano
działania prewencyjne ukierunkowane na różne zagrożenia. Organizowanie tego typu
działań sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W 2021 r. policjanci powiatu oleskiego
przeprowadzili następujące działania:
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

„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);
„Pomiar” kontrola stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego
(akcja organizowania raz w miesiącu);
„Pasy bezpieczeństwa” kontrola pojazdów pod kątem korzystania z pasów
bezpieczeństwa przez kierujących oraz przewożonych przez nich pasażerów
(akcja organizowana okresowo w zależności od potrzeb);
„Prędkość” kaskadowa kontrola prędkości przy wykorzystaniu wszystkich
urządzeń rejestrujących prędkość pojazdu (ręczny miernik prędkości czy radiowóz
nieoznakowany wyposażony w video rejestrator);
„Trzeźwy Poranek” kontrola trzeźwości kierujących (akcja organizowana
w zależności od potrzeb);
„Pieszy” działania oparte na reagowaniu na wykroczenia popełniane przez
pieszych (akcja organizowana raz w miesiącu);
„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.

Podsumowując w 2021 roku pomimo panującej pandemii Covid-19 Policjanci z KPP Olesno
realizowali wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o Policji, dodatkowo zobligowani
zostali do wykonywania czynności związanych z weryfikacją czy społeczeństwo stosuje się
do ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.
Mając na uwadze zagrożenia oraz oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa
przyjęte dotychczas cele i priorytety w roku 2022 będą w dalszym ciągu realizowane.
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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 64 jednostkami OSP, w tym 20
jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG).
Wymagania prawne do uczestnictwa w działaniach ratowniczo - gaśniczych spełnia 1514
strażaków OSP (661 w OSP w KSRG oraz 853 strażaków OSP spoza systemu).
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza zabezpiecza teren całego powiatu. Siedziba jednostki
znajduje się w Oleśnie. JRG posiada 43 etaty, w tym:
1) w systemie 8 – godzinnym – 2;
2) w systemie 24 godzinnym na zmianach służbowych – 41.
W ramach PSP funkcjonuje wydział operacyjny, w skład którego wchodzi stanowisko
kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Dyżurni operacyjni stanowiska kierowania
pełnią służbę w systemie 24 godzinnym (5 etatów).
Stan zmiany służbowej stanowi 9 strażaków (w tym stanowisko kierowania).
W 2021 r. jednostki straży pożarnych, w powiecie oleskim interweniowały 928 razy.
Średnio interweniowały co 9 godzin 26 minut. Odnotowano 137 pożarów, 770 miejscowe
zagrożenia oraz 21 alarmów fałszywych. W porównaniu z rokiem 2020, nastąpił spadek
ilości zdarzeń o 2 % (tj. 23 zdarzenia). Ilość pożarów zmniejszyła się o 23 zdarzenia, a
miejscowych zagrożeń wzrosła o 8 zdarzeń. Liczba alarmów fałszywych spadła o 8. W
roku 2021 JRG w Oleśnie interweniowała 453 razy (48 %). Jednostki OSP samodzielnie
interweniowały w przypadku 20 pożarów i 449 miejscowych zagrożeń. Udział tylko
jednostek OSP w tych zdarzeniach wynikał ze skali i charakteru zdarzenia. Najwięcej
wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP odnotowała OSP Praszka – 124 wyjazdy (w 2021
r. – OSP Praszka 121 wyjazdów). W roku 2021 na terenie powiatu oleskiego średni czas
dysponowania podmiotów KSRG wyniósł niecałe 3 minuty (w 2020 roku również 3
minuty). 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 wynosi 28 lat – dzięki
zakupowi 1 nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego nie uległ on zmianie.
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.
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Szczegółowe informacje znajdują się w przygotowanej przez KP PSP w Oleśnie
„Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2021r.”
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
W 2021 roku rynek pracy powiatu oleskiego cechował się nieco niższą stopą bezrobocia
niż w roku 2020, wynosiła ona w grudniu 2021 r. 4,0% i była niższa o 0,8 % od wskaźnika
z grudnia roku poprzedniego. Spadek stopy bezrobocia powrócił do stanu sprzed dwóch
lat (2019r.) i był spowodowany przede wszystkim wyjściem gospodarki z pandemii co
przejawiło się wzrostem liczby ofert pracy.
Podstawowe dane charakteryzujące rynek pracy na terenie powiatu oleskiego zestawienie porównawcze w stosunku do 2020 r.
2020 r.

2021 r.

Wzrost/
spadek

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON

6016

6159

+143

Pracujący ogółem

11877

b.d.

b.d.

5693

b.d.

b.d.

Liczba ofert pracy ogółem

748

1255

+507

Liczba ofert subsydiowanych

195

284

+89

Zatrudnienie cudzoziemców

983

1492

+509

informacja starosty dot. zezwoleń wojewody

230

373

+143

zezwolenia na pracę sezonową

63

105

+42

oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców

690

1014

+324

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w roku

2737

2655

-82

Liczba bezrobotnych ogółem (stan na koniec roku)

1192

986

-206

57,5%

60,5%

+3,0%

Powiat oleski

w tym

w tym

w tym

pracujące kobiety

udział kobiet
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liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

Bezrobotni niepełnosprawni (stan na koniec roku)

w tym

bezrobotne kobiety

Stopa bezrobocia (stan na koniec roku)

184

112

-72

63

82

+19

32

38

+6

4,8%

4,0%

-0,8%

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wpłynęło 1255 ofert pracy, w tym
971 ofert niesubsydiowane. Wśród ofert pracy niesubsydiowanej znajdowały się 373
oferty zgłoszone w celu uzyskania informacji starosty w związku z ubieganiem się o
zatrudnienie cudzoziemca (pozwolenia wojewody). Osoby bezrobotne i poszukujące
pracy miały również do dyspozycji 834 oferty spoza terenu oraz 891 ofert zgłoszonych w
ramach sieci EURES. Dodatkowo osoby te mogły korzystać z ofert umieszczonych w
krajowej bazie ofert pracy umieszczonej na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.
W ramach aktywizacji osób bezrobotnych w projektach realizowanych przy wsparciu
środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021 roku zgłoszone
zostały następujące oferty pracy:
1) 59 prac interwencyjnych;
2) 28 robót publicznych;
3) 140 staży;
4) 3 dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia;
5) 46 refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy;
6) 8 prac społecznie-użytecznych.
Dodatkowo udzielono 57 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę
bezrobotną, zorganizowano 23 szkolenia (dla 23 osób bezrobotnych), udzielono 24 bony
na zasiedlenie.
Wzrost niedoboru siły roboczej w określonych zawodach doprowadził do utrwalenia się
grupy zawodów deficytowych na terenie naszego powiatu i w 2021 roku grupę tą
reprezentowali: betoniarze i zbrojarze blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze,
cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy,
lekarze, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych,
monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy aparatury medycznej,
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki
dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne,
pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, ratownicy medyczni, robotnicy
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budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze,
szefowie kuchni, ślusarze i tapicerzy.
Zawody nadwyżkowe (te, w których występuje zdecydowana nadwyżka siły roboczej nad
zgłaszanymi potrzebami pracodawców) na terenie powiatu oleskiego w 2021 r. grupą tą
stanowili ekonomiści.
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) prowadzonych wspólnie z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Oleśnie działaniach w ramach „Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego”
skierowanych na właściwy wybór przyszłego zawodu przez uczniów szkół na terenie
naszego powiatu (polityka długookresowa);
3) prowadzonych działaniach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który
służy finansowaniu kosztów nabywania dodatkowych kompetencji przez
pracodawców oraz pracowników zatrudnionych w lokalnych zakładach pracy. Z
takiego wsparcia skorzystało 267 osób zatrudnionych u 57 pracodawców.
Inne działania podejmowane na rzecz lokalnego rynku pracy:
1) Udzielono wsparcia w kwocie: 5.047.693,40 zł w ramach tzw. „Tarczy
Antykryzysowej”:
a) w ramach pożyczek:
- 13 przedsiębiorcom,
- 6 organizacjom pozarządowym,
b) w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzenia:
- 30 przedsiębiorcom ( 133 pracownikom),
c) w ramach dofinansowania kosztów działalności gospodarczej: - 91
przedsiębiorcom samozatrudniającym,
d) w ramach tzw. „dotacji branżowych”: - 329 przedsiębiorcom;
2) Organizacja 1 giełdy pracy w ramach współpracy z pracodawcami;
3) Organizacja konferencji promującej Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
4) Realizacja
umowy
partnerskiej
z
Powiatową
Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie:
a) współorganizacja V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy – edycji dla
szkół ponadpodstawowych,
b) współorganizacja VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy – edycja dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych (kontynuacja w 2022 roku).
c) współorganizacja spotkania z doradcami zawodowymi ze szkół oraz innych
instytucji, pracodawcami oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy w ramach
„Sieci Współpracy Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego”;
5) Realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości –
spojrzenie w przyszłość”. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.
Grupą docelową projektu są przyszli absolwenci szkół będący obecnie pełnoletnimi
uczniami szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu oleskiego, którzy
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zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy.
Celem projektu jest poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań aktywizujących
absolwentów szkół, poprzez wprowadzenie innowacyjnej, wspartej systemem
informatycznym, metody skoordynowania przez powiatowy urząd pracy usług doradztwa
zawodowego na terenie powiatu oleskiego.
Program (system informacyjny) będzie źródłem kontaktu pomiędzy, doradcą w urzędzie
pracy, doradcą zawodowym w szkole, pracodawcą i pełnoletnim uczniem (4 główne
panele). Partnerami w realizacji projektu są: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji w Opolu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie,
Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Oleśnie. Projekt realizowany będzie
do końca 2022 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Oleśnie za 2021 r.
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Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Na terenie Powiatu Oleskiego w 2021 roku działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej (NPP) usytuowane w Rudnikach, Oleśnie i Dobrodzieniu. Zgodnie z
obowiązującymi w 2021 roku przepisami dwa z punktów miały być powierzone obsłudze
organizacji pozarządowej. W drodze konkursu do prowadzenia punktu świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej w Oleśnie wyłoniono Stowarzyszenie OPPEN Obywatel
Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu. Prowadzenie punktu
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dobrodzieniu zostało
powierzone Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna. Wybrane organizacje prawidłowo,
zgodnie z przepisami ustawy oraz zawartymi umowami, prowadziły w 2021 roku punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej w Oleśnie i Dobrodzieniu oraz realizowały zadania z
zakresu edukacji prawnej.
Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji powierzono obsłudze radcom
prawnym i adwokatom. Już w 2020 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 2021 r. udzielono łącznie we wszystkich punktach 413 porad (tj. o 173 porady więcej
niż w 2020 r.). Od 1 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku z powodu pandemii
koronawirusa usługi świadczone były w systemie zdalnym, przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość. Następnie do końca 2021 roku porady świadczone
były w systemie hybrydowym.
Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczono 198.000,00 zł. (analogicznie do 2020 r.).
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Współpraca oraz działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
W ramach otwartego konkursów ofert, skierowanego do organizacji pozarządowych,
wsparto realizację zadania publicznego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji: pn. „Praszkowska 13”. Zadanie zostało zrealizowane przez
Ludowy Klub Sportowy Basket z Praszki. Na ten cel wydatkowano z budżetu powiatu kwotę
5.000,00 zł. Ze względu na sytuację pandemiczną w 2020 r. nie zorganizowano otwartego
konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych, na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 r., przeprowadzono
otwarty konkurs ofert i zawarto umowę, w w/w Stowarzyszeniem.
W 2022 r. prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleskim
musiało zostać powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność
pożytku publicznego. Dlatego w 2021 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.
W 2021 r. w powiecie oleskim funkcjonowało 261 organizacji pozarządowych, czyli
o 3 organizacje więcej niż w 2020 r. (dotyczy organizacji, które swoją siedzibę mają na
terenie powiatu oleskiego, z wyłączeniem organizacji ogólnopolskich), w tym:
1) 102 organizacje inne niż stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego, z czego 22 z nich posiadają status organizacji pożytku
publicznego (tyle samo co w 2020 r.);
2) 64 ochotnicze straże pożarne (tyle samo co w 2020 r.);
3) 66 stowarzyszeń kultury fizycznej (o 2 więcej niż w roku 2020);
4) 14 stowarzyszeń zwykłych (tyle samo co w roku 2020);
5) 15 fundacji (o jedną fundację więcej niż w 2020 r.).
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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. Analiza przedłożonych raportów monitorujących prowadzi do wniosku, iż we
wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach i strażach
dokonano analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem w czasie pandemii i
zastosowano skuteczne mechanizmy zapobiegające przerwom w funkcjonowaniu tych
jednostek.
W ramach realizacji kontroli zarządczej na poziomie operacyjnym wytyczono cele w
zakresie zapewnienia:
sprawnej obsługi mieszkańców powiatu, sprawnego
funkcjonowania i informatyzacji Starostwa Powiatowego, 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 27938 sztuk decyzji
wydanych w imieniu Starosty wszystkie wydano w terminie a zaledwie 11 zostało
skutecznie zaskarżonych, co stanowi 0,03% ogółu. Wskaźnik ten pozostał na tym samym
poziomie w stosunku do roku 2020. W 2021 roku, podobnie jak w 2020 roku, nie
wpłynęła żadna skarga na kierowników jednostek, działania Starosty, Zarząd Powiatu czy
pracowników Starostwa.
W 2021 roku podjęto 72 uchwały Rady Powiatu. Podobnie jak w 2020 roku żadna z
podjętych uchwał nie podlegała uchyleniu z tytułu nadzoru wojewody jak również na
żadną z uchwał nie wniesiono skargi do sądu administracyjnego.
Pracownicy Starostwa zrealizowali 98% zaplanowanych na rok 2021 kontroli
instytucjonalnych w podmiotach podlegających kontroli przez przedstawicieli organów
Powiatu i Starostwa. W 2021 roku zaplanowano 109 kontroli zewnętrznych, z czego 8 w
wyniku zmiany przepisów prawnych stało się bezprzedmiotowymi. Przesunięcie realizacji
kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na następny rok podyktowane było
przekształceniem tej jednostki w jednoimienny szpital covid-owy. Ponadto poza planami
kontroli zrealizowano 90 kontroli doraźnych.
Ze względu na obowiązujący na terytorium RP stan epidemiczny i związaną z tym
konieczność ograniczenia czasu przebywania interesantów w budynku, jak również
ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników z interesantami do niezbędnego
minimum. w 2021 roku nadal nie przeprowadzano badania satysfakcji klientów Starostwa
Powiatowego w Oleśnie (realizację tego zadania zawieszono zarządzeniem Starosty
Oleskiego w 2020r.).
Szczegółowe informacje dotyczące opisywanych wyżej danych zawiera sprawozdanie z
realizacji kontroli zarządczej za rok 2021 zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
na posiedzeniu w dniu 31 marca 2022 roku.
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Priorytety na 2022 rok
W 2022 r. powiat będzie realizował swoje stałe zadania oraz na bieżąco reagował na
pojawiające się potrzeby. Wśród najważniejszych inwestycji powiatu planowanych w
budżecie na 2022 r. znajdują się:
1) Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Domu Dziecka w Sowczycach,
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów – Żytniów – DK 42) w
miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów,
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska – Radłów –
Wichrów – gr. woj. śląskiego/Krzepice) w miejscowości Wichrów,
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Cieciułów - Bobrowa - gr. woj.
śląskiego (Starokrzepice) w m. Cieciułów,
5) Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice,
Gana,
6) Budowa przejść dla pieszych w miejscowościach Bugaj, Szemrowice i Kościeliska,
7) Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce szansą na
integrację i aktywizację mieszkańców,
8) Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS
Olesno, ZSZ Olesno, ZS Dobrodzień, ZS Gorzów Śl.
Szczegółowe informacje o inwestycjach powiatu znajdują się w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2021 r.

