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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. 
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 
31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust.  
3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu w Kluczborku nie skorzystała z powyższego 
uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 
wskazane w ustawie. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

  

II. Podstawowe dane dotycz ące powiatu  

Położenie i sytuacja demograficzna 

Powiat kluczborski położony jest w południowej Polsce, w północnej części województwa 
opolskiego. Od północy graniczy z województwem łódzkim i wielkopolskim. Granicę wschodnią, 
południową i zachodnią stanowią powiaty województwa opolskiego: oleski, opolski i namysłowski.  
Powiat ma dogodne połączenie drogowe i kolejowe z Opolem (DK nr 45) oraz sąsiednimi 
województwami (DK nr 11 w kierunku Lublińca, DK nr 45 w kierunku Wielunia, DK nr 42 w kierunku 
Wrocławia). Kluczbork jest ważnym węzłem komunikacyjnym, zarówno kolejowym, jak i drogowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według stanu na 30 czerwca 2018 roku liczba ludności powiatu kluczborskiego wyniosła 63628 
osób, z czego 51,5% stanowiły kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2017-2018 liczba ludności 
wzrosła. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kluczborskim wynosiła 1561 
w tym 63,04 % stanowiły kobiety, natomiast 36,96 % mężczyźni. 

Powierzchnia powiatu kluczborskiego wynosi 852 km2, co stanowi 9,05% powierzchni 
województwa opolskiego i 0,27% powierzchni Polski. Omawiany powiat składa się z 4 gmin: 
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Byczyna, Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie. Trzy pierwsze to gminy miejsko-wiejskie, 
Lasowice są gminą wiejską. Obejmują  one 81 obrębów  ewidencyjnych (w tym trzy wiejsko-
miejskie), a na ich terenie położone są 3 miasta: Kluczbork, Wołczyn i Byczyna. Siedzibą władz 
powiatu kluczborskiego jest miasto Kluczbork. 

Portret powiatu kluczborskiego można stworzyć przy pomocy poniższej tabelki przedstawiającej 
wybrane dane statystyczne dotyczące powiatu kluczborskiego za lata: 2015, 2016 i 2017.  

 

Źródło: https://opole.stat.gov.pl (Urząd Statystyczny w Opolu) 

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podj ęte w 2018 r. 

Rada Powiatu w Kluczborku jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na kadencję 
pięcioletnią 2018-2023 obecnie, a poprzednio kadencję czteroletnią 2014-2018. Radę Powiatu 
w Kluczborku tworzy 19 radnych. Właściwości Rady Powiatu w Kluczborku określa ustawa 
o samorządzie powiatowym oraz zakres jej działania Statut Powiatu Kluczborskiego.  
 
Rada Powiatu w Kluczborku obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 
Powiatu w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. 
 
Skład Rady Powiatu w Kluczborku 2014-2018: Adaszyńska Urszula, Butra Andrzej, Durecka 
Magdalena, Goliński Jakub, Kardas Wioletta, Kielar Irena, Kosmala Andrzej, Morawiec Kazimierz, 
Olech Andrzej, Panicz Przemysław, Pękala-Duda Urszula, Pieńkowski Mariusz, Pośpiech Piotr, 
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Smolnik Wojciech, Waliczek Norbert, Wietrzyk Robert, Włodarczyk Piotr, Zając Celina, Ziora 
Urszula. 
 
Prezydium Rady Powiatu 2014-2018: 
Andrzej Butra - Przewodniczący Rady Powiatu 
Irena Kielar, Andrzej Olech - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
 
 
Skład Rady Powiatu w Kluczborku 2018-2023: Buła Damian, Butra Andrzej, Czernik Lesław, 
Durecka Magdalena, Goliński Jakub, Michalski Marcin, Neugebauer Rafał, Nowak Artur, Okaj 
Ryszard, Olech Andrzej, Panicz Przemysław, Pelc Zdzisław, Pośpiech Piotr, Przybył Jarosław, 
Sitek Maciej, Smolnik Wojciech, Wietrzyk Robert, Wróbel Teresa, Zając Celina.  
 
Prezydium Rady Powiatu 2018-2023: 
Andrzej Olech - Przewodniczący Rady Powiatu 
Celina Zając, Maciej Sitek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
 
 
Rada Powiatu odbyła w 2018 roku 14 sesji: 
-  w tym 11 sesji (kadencja 2014-2018) – zwyczajnych - 9, nadzwyczajnych - 2, 
- w tym 3 sesje (kadencja 2018-2023) –  zwyczajnych – 3, - nadzwyczajnych - 0. 
 
Termin sesji, jej miejsce oraz porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców 
na stronie BIP pod adresem: www.kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl  
 
W kadencji 2014-2018 Rada Powiatu w Kluczborku podjęła 74 uchwały od dnia 1 stycznia 2018 r. 
– do 18 października 2018 r. z czego: 23 uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
2 uchwały zostały uchylone: 1 decyzją RIO (uchwała Nr XLIX/311/2018 Rady Powiatu 
w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie 
zobowiązań powiatu poprzez przejęcie wierzytelności oraz 1 decyzją Woj. Opolskiego (uchwała Nr 
XLI/254/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie przez Powiat Kluczborki wkładów niepieniężnych (aportem) do Spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o. o. i objęcie udziałów. 
 
W kadencji 2018-2023 Rada Powiatu w Kluczborku podjęła 33 uchwały od dnia 22 listopada 2018 
- do 27 grudnia 2018 r. z czego: 5 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
2 uchwały zostały uchylone: 1 decyzją RIO (uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu w Kluczborku 
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
oraz 1 decyzją Woj. Opolskiego (uchwała Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia  
7 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego.  
 
Uchwały podjęte przez Radę Powiatu w Kluczborku zostały przekazane do realizacji 
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kluczborku oraz Zarządowi Powiatu w Kluczborku.  
 
Radni Rady Powiatu w Kluczborku w roku 2018 pracowali w następujących komisjach stałych: 

Kadencja 2014-2018 
1. Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń. 
2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 8 posiedzeń 
3. Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 9 posiedzeń 
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny - 8 posiedzeń  
5. Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 8 posiedzeń 
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Kadencja 2018-2023: 
1. Komisja Rewizyjna - 1 posiedzenie. 
2. Komisja Budżetu i Rolnictwa - 2 posiedzenia 
3. Komisja Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska - 2 posiedzenia 
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny - 2 posiedzenia  
5. Komisja Skarg, wniosków i petycji - 1 posiedzenie. 
 
 
IV. Zarząd Powiatu w Kluczborku 

 
Skład Zarządu Powiatu w Kluczborku - kadencja 2014-2018: 
1. Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski (Przewodniczący Zarządu) 
2. Urszula Pękala-Duda - Wicestarosta Kluczborski 
3. Jakub Goliński - Członek Zarządu 
 
Skład Zarządu Powiatu w Kluczborku - kadencja 2018-2023: 
1. Mirosław Birecki - Starosta Kluczborski (Przewodniczący Zarządu) 
2. Rafał Neugebauer - Wicestarosta Kluczborski 
3. Artur Nowak - Członek Zarządu 
 
W roku 2018 Zarząd kadencji 2014-2018 odbył - 41 posiedzeń, Zarząd kadencji 2018-2023 odbył 
- 7 posiedzeń. 
  
Uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu w Kluczborku w 2018 roku: 

− kadencja 2014-2018 - 181 uchwał  w tym uchwały dotyczące spraw finansowych powiatu 
kluczborskiego – 135  uchwał  

− kadencja 2018-2023 - 36 uchwał w tym uchwały dotyczące spraw finansowych powiatu 
kluczborskiego – 20 uchwał 

 
 

V. Wykonanie dokumentów programowych wyznaczaj ących ogólne kierunki rozwoju 
Powiatu  
 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 20 14-2022 

Strategię Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 przyjęto Uchwałą Nr XLV/335/2014 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 
2014-2022. 

W rozdziale V. Strategii - "Wskaźniki realizacji" – wyznaczono dla każdego z celów strategicznych 
wskaźniki za pomocą których mierzy się stopień realizacji strategii. Dla poszczególnych celów 
w 2018 roku zostały osiągnięte następujące wartości: 

POLE STRATEGICZNE 1.PRZESTRZEŃ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 

Długość wybudowanych/zmodernizowanych tras turystycznych/szlaków rowerowych etc.: 
− 2,855 km - Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

w Gierałcicach. 
− 0,81 km - Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Kochłowice. 
− 0,86 km - budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Jana Pawła II w Kluczborku. 

 
Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych placówek edukacyjnych – 3 
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− Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Kluczborku 

− Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania 
 i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku 

− Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku 

Liczba podjętych działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz działań wspierających 
profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób – 3 

− Szczepienia profilaktyczne przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich 
zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego - zaszczepiono 307 dzieci. 

− Profilaktyka zakażeń pneumokokowych (szczepienia pneumokoki) projekt realizowany 
przez PCZ S.A. - zaszczepiono 368 dzieci.  

− „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego” projekt realizowany 
przez PCZ S.A. - przebadano łącznie 500 osób 
 

Liczba podjętych działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego - 6 
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11 700 zł. 
− zakup motopompy M8/8 firmy TOHATSU  OSP Chudoba -10 000 zł. 
− zakup umundurowania drużyn młodzieżowych i kobiecych oraz hydronetek i hełmów 

młodzieżowych dla OSP Lasowice Wielkie - 3 500 zł. 
− zakup dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku myjki KARCHER - 3 500 zł 
− zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Nasale -15 000 zł. 
− zakup nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji  w Kluczborku - 37 000 zł. 

 
POLE STRATEGICZNE 2. KAPITAŁ LUDZKI 
 
Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  - 3 (informacja j.w.) 
Liczba stypendystów w ramach powiatowych mechanizmów stypendialnych – 8 
Liczba podjętych inicjatyw kulturalnych (współorganizacja imprez, organizacja, wsparcie) – 37 
(informacja w rozdz. Promocja Powiatu, Kultura, Kultura Fizyczna i Turystyka) 

 
POLE STRATEGICZNE 3.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOOPERACJA 
 
Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kluczborskiego – 185  
(dane: portal organizacji pozarządowych woj. opolskiego ngo.opolskie.pl) 
Liczba kursów, szkoleń etc. wdrożonych dla rozwoju kadr profesjonalnej administracji Publicznej – 
54 szkoleń (starostwo). 
  
 
POWIATOWA STRATEGIA ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
NA LATA 2011-2020 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 września 
2011 r. Podstawowymi założeniami Strategii jest kompleksowa, spójna, długofalowa wizja działań 
na rzecz dobra mieszkańców w obszarach wsparcia rodziny, zrównoważonego rynku pracy, 
aktywizacji i integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz partnerstwa na rzecz 
aktywności obywatelskiej.  
Szczegóły dotyczące wykonania ww. Strategii w dziale Pomoc Społeczna. 
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POWIATOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH 

Od 1 września 2014 roku Powiat Kluczborski realizuje Powiatowy program wyrównywania szans 
edukacyjnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji 
ponadgimnazjalnej poprzez pomoc uczniom zamieszkałym na terenie powiatu kluczborskiego 
i realizującym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania, polegającą 
na ułatwieniu dojazdu do szkoły i powrotu do miejsca zamieszkania. Uczeń wykupując bilet 
miesięczny w PKS w Kluczborku na dane połączenie autobusowe otrzyma kartę uczestnika 
programu – EM-kartę Starosty Kluczborskiego, która pozwoli mu na korzystanie bez ograniczeń 
ze wszystkich połączeń operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Kluczborku na 
terenie powiatu kluczborskiego. W roku 2018 łącznie aktywowano 518 EM-kart, a koszt 
poniesiony przez Powiat Kluczborski z tego tytułu wyniósł 10 360,000 zł.  

 

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C 
DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBO RSKIEGO 

Program wieloletni przyjęty uchwałą Nr X/70/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2011 r. 
Celem Programu jest zaszczepienie dzieci sześcioletnich przeciwko meningokokom grupy C 
i przez szczepienie przeciwdziałanie zachorowaniom i hamowanie problemu epidemiologicznego, 
czego efektem ma być uodpornienie populacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu kluczborskiego 
przed zakażeniem meningokokami grupy C.   

W  powiecie kluczborskim okresie wrzesień-październik  2018 roku  przeprowadzono akcję  
szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C u dzieci sześcioletnich (rocznik 
2012) zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego, w której zaszczepiono ogółem 307 dzieci.  
Koszty akcji szczepień wyniosły 23.986,56 zł.  

Współfinansowanie programu ze strony Powiatu Kluczborskiego – 4326,91 zł, co stanowi  
każdorazowo w ramach programu 20% do kosztów zakupu szczepionek. 

Realizatorami Programu są: powiat kluczborski, gminy powiatu, placówki podstawowej opieki 
medycznej, placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola), Powiatowa Stacja 
Sanitarno–Epidemiologiczna w Kluczborku. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2017-
2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024  

Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 
29 września 2017 r. Szczegóły dotyczące wykonania w 2018 r. w działach: Gospodarka wodna; 
Ochrona Środowiska i Przyrody; Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo Śródlądowe. 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 
sierpnia 2017 r. Współpraca wiązała się między innymi z przystąpieniem organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, do ogłaszanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartym 
konkursie ofert na dotacje wspierające realizacje zadań publicznych. W 2018 roku na realizację 
zadań publicznych w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
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i o wolontariacie przeznaczono w budżecie powiatu kluczborskiego kwotę 103 620,00 zł. Pełna 
informacja w dziale Promocja Powiatu, Kultura, Kultura Fizyczna i Turystyka. 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 
KLUCZBORK-NAMYSŁÓW-OLESNO” 

Plan Mobilności obejmuje cały obszar Powiatów: Kluczborskiego, Namysłowskiego i Oleskiego. 
Ma on na celu zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych na tym obszarze, a następnie 
przedstawienie propozycji działań, które mają na celu doprowadzić do zmiany zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców. Plan został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Subregionu Północnej Opolszczyzny w 2016 r. Szczegóły dotyczące realizacji  w 2018 roku 
założeń Planu w dziale Transport Zbiorowy i Drogi Publiczne.  
 
 
VI. Bud żet obywatelski  

 
Powiat Kluczborski nie korzystał w 2018 roku z tej formy udziału społeczności lokalnej. 

 
 

VII. Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne p owiatu, inspekcje, stra że i spółki 
 

Powiat Kluczborski wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz 
jednostek organizacyjnych. W ramach Starostwa Powiatowego w 2018 roku funkcjonowały 
następujące wydziały i referaty: 

− Wydział Organizacyjny 
− Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 
− Wydział Edukacji i Sportu 
− Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
− Wydział Komunikacji i Transportu 
− Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
− Wydział Budownictwa 
− Wydział Finansowy 
− Wydział Obsługi Finansowo - Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
− Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu 

− Referat Promocji powiatu, Turystyki i Kultury 
− Samodzielne stanowisko ds. kadr 
− Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
− Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
− Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków 
− Rzecznik Prasowy 
− Radca Prawny – samodzielne stanowisko pracy  
− Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
− Audyt wewnętrzny 
− Kontrola Zarządcza 

 
Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu: 

− Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku; 
− Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach; 
− Dom Dziecka w Bogacicy; 
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− Dom Dziecka w Bąkowie; 
− Dom Dziecka w Lasowicach Małych; 
− Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych; 
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; 
− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku; 
− Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku; 
− Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku; 
− Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku; 
− Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku; 
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku; 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku; 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kluczborku; 
− Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku; 
− Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku; 
− Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku; 
− Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. 

 
 
Wykaz powiatowych inspekcji i straży: 

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 
− Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku; 
− Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

 
Spółki powiatu kluczborskiego 

− Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 
− Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z o.o. 
− Pasieka Zarodowa w Maciejowie Dolina Stobrawy Sp. z o.o. 
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VIII. Realizacja zada ń powiatu, wraz z informacj ą o realizacji polityk, programów i strategii 
dotycz ących tych zada ń 
 
 

1. FINANSE POWIATU   
 

DOCHODY POWIATU 

Rodzaj dochodu Plan na dzie ń 
31.12.2018 r. 

Kwota 
wykonania 

planu na dzie ń 
31.12.2018 r. 

Wykonanie 
w % 

% w 
stosunku do 

cało ści 
wykonanych 
dochodów 

1 2 3 4 5 

I. Dochody własne 
wypracowane przez jednostki 
organizacyjne powiatu 

22 828 858,47   14 147 435,88   61,97 17 

II. Udział w podatkach 
stanowi ących dochody bud żetu  
państwa 

11 362 839,00   12 207 249,98   107,43 14 

III. Subwencja 32 956 558,00   32 956 558,00   100,00 39 

z tego:         

- część oświatowa 26 112 656,00   26 112 656,00   100,00 31 

- cześć wyrównawcza 5 035 465,00   5 035 465,00   100,00 6 

- cześć równoważąca 1 808 437,00   1 808 437,00   100,00 2 

IV. Dotacje celowe 27 693 458,83   25 939 245,24   93,67 30 

z tego:         

- dotacje na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej 

7 061 613,91   7 026 785,05   99,51 8 

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

20 631 844,92   18 912 460,19   91,67 22 

Razem: 94 841 714,30   85 250 489,10   89,89 100 
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 Analizując dane z wykonania planu dochodu w 2018 roku, widzimy że Powiat Kluczborski 
nie wypracował założonych dochodów. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem to kwota prawie 
9,6 miliona złotych. Największy brak uwidacznia się przy dochodach własnych, na które składają 
się dochody ze sprzedaży mienia, dochody z VAT, dochody wypracowywane przez jednostki 
budżetowe np. z tytułu odpłatności za przygotowywanie posiłków lub pobyt dzieci  w internacie. 

Ta sytuacja spowodowana jest ujęciem w budżecie nierealnych do wypracowania kwot przez 
jednostki budżetowe, a także dochodów majątkowych na kwotę prawie 4,5 miliona złotych.  

Jednocześnie należy zauważyć że Powiat Kluczborski w 2018 roku otrzymał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  w kwocie 
prawie 6 mln zł na zadania projektu niskiej emisji oraz 1,2 mln na projekty realizowane przez 
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. Jednak wydatki z tytułu tych projektów nie zostały 
poniesione, a zostały prolongowane na rok 2019. 

 

WYDATKI POWIATU 

Braki w dochodach mają bezpośrednie przełożenie na realizację wydatków w 2018 roku. Brak 
środków na koncie Powiatu, problemy z uzyskaniem  zaplanowanego kredytu na kwotę 4,4 mln 
złotych doprowadziły do sytuacji, w której aby „zamknąć” budżet niezbędne było dokonanie 
przesunięcia terminu płatności części wydatków na rok 2019 . 

Kwota przesunięcia to prawie 11 milionów złotych z czego 6 milionów to wydatki związane 
z realizacją projektu niskiej emisji, a więc zakup autobusów i budowa ścieżki rowerowej 
w Gierałcicach oraz na ul. Jana Pawła II w Kluczborku. Pozostałe środki to wydatki związane 
z subrogacją odsetek, subrogacja faktur bieżących, raty i kaucje leasingowe oraz inne prolongaty. 

 

 

 

17

14

39

30

Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego 
w dochodach ogółem za 2018 roku Stan na 

31.12.2018

Dochody własne 
jednostek 
Udziały w podatkach 

Subwencje
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WYDATKI MAJĄTKOWE – Stanowią prawie 14% ogółu wszystkich wydatków. Stan realizacji 
poszczególnych zadań pokazuje załączona poniżej tabela. Ważny jest jednak fakt, że w związku 
z brakiem dochodów nie wszystkie inwestycje zostały  rozliczone w 2018 roku i obci ążyły 
bud żet 2019 roku na kwot ę prawie 6 milionów złotych (w tabeli oznaczono je k olorem). 

 

 

 

 

 

 

54,7%

20,2%

1,6%
3%

4,5%

2% 14%

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego w  2018 ro ku. 
Stan na dzie ń 31.12.2018

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje i subwencje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej
obsługa długu
Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków budżetu powiatu 
kluczborskiego na dzień 31.12.2018 roku

Plan po 
zmianach.Stan na 

31.12.2018r.

Wykonanie na 
dzień 31.12.2018 

r.

Udział % do 
całości 

wydatków
1 2 3   4

Wydatki ogółem 96 972 717,64 85 792 644,42 100
Wydatki bieżące w tym 79 208 672,21 73 803 552,90 86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 185 701,04 46 961 508,27 54,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

19 570 456,67 17 318 253,63 20,2

dotacje i subwencje 1 458 194,88 1 400 149,01 1,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 662 748,33 2 546 311,81 3,0
Wydatki na programy realizowane ze środków 
z Unii Europejskiej

5 576 271,29 3 835 993,91 4,5

obsługa długu 1 755 300,00 1 741 336,27 2,0
Wydatki majątkowe 17 764 045,43 11 989 091,52 14
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  Wydatki maj ątkowe zrealizowane w 2018 roku    

Lp. Dział Rozdział 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

wykonującej zadanie 
Nazwa zadania 

Nakłady 
planowane 

Nakłady 
zrealizowane 

na dzień 
31.12.2018 

na 2018 r. 
w zł 

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

1. 600 60004 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1328O na 
odcinku o długości 0,333 km 
(od km 4+007 do km 4+340 
strona lewa) wraz z 
opracowaniem projektu 
budowlanego - chodnik  
w miejscowości 
Chocianowice 

80 000,00 0,00 

2. 600 60014 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1313O na 
odcinku o długości 0,442 km 
(od km 0+748 do km 1+190) 
wraz z opracowaniem 
projektu budowlanego - 
chodnik w miejscowości 
Bąków 

60 000,00 0,00 

3. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2291O  
ul. Dworcowa w Wołczynie 
na odcinku o długości 0,554 
m (0+005-0+559) w ramach 
PRGiPID na lata 2016-2019  

205 
833,00 

202 461,48 

4. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2128O 
(ul. Jana Pawła II  
w Kluczborku) - budowa 
drogi rowerowej na odcinku  
o długości 0,868 km (0+011-
0+879) 

594 
705,00 

0,00 

5. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Budowa ścieżki rowerowej  
i kanalizacji deszczowej  
w miejscowości Kochłowice 
na odcinku o długości 
0,81km (od km 11+261,00 do 
km 12+ 077,50) - str. lewa 

1 098 
725,00 

870 976,39 

6. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Dokumentacja do remontu 
drogi powiatowej Nr 1344 
(Wołczyn – Murów – DW454) 
na odcinku o długości 9,080 
km 

80.000 0,00 

7. 600 60014 Powiat Kluczborski 
Zakup młota elektrycznego 
do robót remontowych na 
drogach powiatowych 

8.000 0,00 

8. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Remont drogi powiatowej 
Nr DP 1326O (Stare Olesno -
Jasienie) na odcinku 
o długości 8,317 km 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój 

1.899.340 1.498.273,65 



RAPORT O STANIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2018 ROKU 

15 | S t r o n a  

 

9. 600 60014 Powiat Kluczborski Zakup zagęszczarki płytowej 8.000 0,00 

11 600 60014 Powiat Kluczborski 
Przebudowa połączenia  
ul. Mickiewicza z ul. 
Piłsudskiego w Kluczborku 

70 000,00 39 999,29 

10. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Przebudowa drogi gminnej 
(niepublicznej) od drogi 
krajowej S11 w Gotartowie 
do ul. XXX-lecia  
w Kujakowicach Górnych 

134 
046,00 

134 045,52 

11. 600 60014 Powiat Kluczborski 

Budowa ścieżki rowerowej  
i kanalizacji deszczowej  
w ciągu drogi powiatowej nr 
1344O na odcinku o długości 
2,855 km (0+445-3+300) 

2 575 
000,00 

0,00 

12 600 60014 Powiat Kluczborski 

Remont chodnika 
zlokalizowanego w ciągu 
drogi powiatowej nr 13010  
w miejscowości Polanowice 
na odcinku o długości 88,50 
m (w km od 2+427 do km 
2+515,5) strona lewa 

25 000,00 24 935,04 

12. 600 60014 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Opracowanie projektu 
budowlanego na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1326O 
na odcinku 0,6 km ( od km 
9+ 700 do km 10+300 str. 
lewa) chodnik 
w miejscowości Jasienie 

18 500,00 0,00 

13. 600 60014 Powiat Kluczborski 
Remonty cząstkowe na 
drogach powiatu 
kluczborskiego 

1 450 
000,00 

1 449 985,58 

14. 600 60014 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Remont przepustu 
zlokalizowanego w ciągu 
drogi powiatowej nr 1343O  
w km 10+242 w 
miejscowości Świniary Małe 

23 596,00 23 595,51 

15. 600 60095 Powiat Kluczborski 
Wniesienie wkładu 
pieniężnego do spółki PKS  
w Kluczborku Sp. z o.o. 

550,00 550,00 

16. 600 60095 Powiat Kluczborski Zakup taboru autobusowego 
7 907 

977,50 
6 314 020,50 

17. 700 70005 Powiat Kluczborski 

Remont budynku szkoły 
i internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego  
w Kluczborku 

298 
254,00 

298 253,43 

18. 700 70005 Powiat Kluczborski 

Wniesienie wkładu 
pieniężnego do Spółki Dolina 
Stobrawy Sp. z o.o. na 
nabycie nowych udziałów 

116 
500,00 

116 500,00 

19. 700 70005 Powiat Kluczborski 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w obiektach 
użyteczności  publicznej 
powiatu kluczborskiego 

1 316 
462,00 

1 213 153,46 

20. 700 70005 Powiat Kluczborski 

Elektroniczne usługi 
publiczne e-administracja dla 
Gminy Kluczbork, Powiatu 
Kluczborskiego i Powiatu 
Oleskiego 

548 
450,00 

79 156,65 
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  700 70005 Powiat Kluczborski 

Remont pomieszczeń  
w budynku internatu 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Kluczborku 

13 075,00 13 075,00 

21. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - Szpital 
(Stara chirurgia) budynek 

440 
696,00 

440 695,56 

22. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - Szpital 
(Stara chirurgia) grunt 

4 992,00 4 991,64 

23. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - POR - 
budynek 

238 
928,00 238 927,92 

24. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Kaucja gwarancyjna - POR - 
grunt 39 248,00 39 247,08 

25. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Depozyt gwarancyjny - 
WODiDZ - budynek 

119 
955,00 119 954,28 

26. 700 70005 Powiat Kluczborski 
Depozyt gwarancyjny - 
WODiDZ - grunt 23 100,00 23 100,00 

  700 70005 Powiat Kluczborski 
wniesienie wkładu do 
Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kluczborku 

200 
020,37 

200 020,37 

27. 710 71012 Powiat Kluczborski 

e usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych  
i kartograficznych 
województwa opolskiego 

1 932,56 1 932,56 

28. 754 75405 Powiat Kluczborski 
Dofinansowanie do zakupu 
samochodu do KPP  
w Kluczborku 

37 500,00 37 000,00 

29. 801 80115 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Nr 1  

Remont elewacji budynku 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Kluczborku 

42 500,00 24 014,26 

30. 855 85510 

Centrum 
Administracyjnej 
Obsługi Placówek 
Opiekuńczo -
Wychowawczych  

Remont kotłowni 50 000,00 50 000,00 

31. 900 90095 Powiat Kluczborski Dotacja dla OSP Chudoba 10 000,00 10 000,00 

32. 900 90095 Powiat Kluczborski Dotacja dla OSP Lasowice 
Wielkie 

3 500,00 3 500,00 

33. 900 90095 Powiat Kluczborski Dotacja dla OSP Nasale 15 000,00 15 000,00 

Kwoty ogółem: 17 764 
045,43 

11 989 
091,52 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY 

W tabeli poniżej pokazano ile środków powiat kluczborski pozyskał z kredytów i pożyczek, wolnych 
środków, a także ile spłacił w 2018 roku. 
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§ 

 
Przychody / 

plan  

 
Wykonanie 

% 
wykonania  

(3 : 2) 

 
Rozchody / 

plan  

 
Wykonanie 

% 
wykonania  

(6 : 5) 
1 2 3 4 5 6 7 

952 Przychody  
z kredytów  
i pożyczek 
zaciągniętych 
na rynku 
krajowym 

 
4.467.788,00 

 
 
 
 
 
 
 
4.467.788,00 

 
 

 
 
 
 
 

100 

Wykup innych 
papierów 
wartościowych 
 
 
 
 
0 

 
 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

950 Wolne środki  
o których 
mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 
 
191.475,80 

 
 
 
 
 
 

191.475,80 

 
 

 
 

 
 

100 

Spłata 
otrzymanych 
krajowych 
pożyczek  
i kredytów 
 
2.528.260,46 

 
 

 
 
 
 

2.528.260,46 

 
 
 
 

 
 
       100 

Przychody ogółem                 
 

4.659.263,80 

 
 
4.659.263,80 

 
 

100 

Rozchody 
ogółem 
2.528.260,46 

 
 

2.528.260,46 

 
 

100 
 

Dodatkowo należy zauważyć, że w trakcie roku oprócz rat kapitałowych związanych ze spłatą 
kredytów i pożyczek powiat regulował zobowiązania z tytułu innych umów zaliczanych do długu są 
to umowy leasingowe na kwotę prawie 3 mln złoty oraz umowa z firmą Siemens na zadanie pn. 
„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu 
Kluczborskiego” na kwotę 1,2 mln złoty. Dodatkowo Powiat regulował odsetki w wysokości 
1.721.336,27 zł. Na rok 2019 prolongowano kwotę prawie 700 tys. zł z tytułu odsetek.  

ŁĄCZNE WYDATKI NA UMOWY KREDYTOWE W TYM LEASINGI, ODS ETKI W 2018 ROKU 
TO KWOTA PRAWIE 8,5 MLN ZŁOTYCH.  

NA ROK 2019 PROLONGOWANO 1 MLN ZŁOTYCH. 

 

W tabeli przedstawiono wydatki związane z obsługą leasingów:  

  Przedmiot Leasingu Numer umowy  Wydatki w 
2018 roku 

Prolongata 
na 2019 

W
yd

at
ki

 b
ie
żą

ce
 

Samochód 9451157591 4 037,80   807,56 

Samochód 9451157481 4 680,25   856,52 

Samochód 9451157581 4 282,60   936,05 

Samochód OR.032.1.74.2016 19 824,24   1402,02 

Budynek Internatu 11805/2016 578 783,91   50219,58 

Budynek Szpitala -GETIN 90192/2013 998 199,46   89389,98 

Budynek POR- GETIN 90182/2013 540 349,40   49843,51 

Razem leasingi - wydatki bie żące 2 150 157,66   193 455,22   

K
au

cj
e-

 
w

yd
at

ki
 

m
aj
ą

tk
ow

e
 

Budynek Internatu BOŚ 11805/2016 143 054,28   11921,19 

Budynek Szpitala GETIN 90192/2013 445 687,20   37140,6 

Budynek POR GETIN 90182/2013 278 175,00   23181,25 

Razem kaucje - wydatki maj ątkowe  866 916,48   72 243,04   

Razem obsługa leasingów  3 017 074,14 265 698,26 
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ZADŁUŻENIE POWIATU 

Zadłużenie powiatu pokazuje załączona tabela: 

 

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 53 784 
859,00 zł z tytułu podjętych kredytów i pożyczek. Dodatkowo powiat posiadał zobowiązania z tytułu 
umów leasingu operacyjnego i dzierżawy w kwocie 15 209 454,05 zł oraz kaucji wpłacanej na 
poczet odkupu wyleasingowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 5 322 
625,08 zł. 

 

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE POWIATU STANOWI KWOTĘ  

74.316.938,12 zł 
 

2. STAN FINANSÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO A PROGRAM N APRAWCZY 

 Stan finansów Powiatu Kluczborskiego w 2018 roku miał bezpośredni wpływ na wezwanie 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2019 roku Zarządu Powiatu w Kluczborku do 
przygotowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.   

Budżet na 2018 rok nie obejmował kwoty rozchodów w wysokości 2.500.000 zł wynikającej 
z harmonogramu spłat zobowiązań. Ujęcie w rozchodach budżetu pełnej kwoty zobowiązań 
przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami skutkowałoby naruszeniem wskaźnika, o 
którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych a tym samym wezwaniem do opracowania 
programu naprawczego już w roku 2018. Dodatkowo w wydatkach majątkowych nie ujęto kwoty 
2.599.615 zł z tytułu zobowiązań wynikających z umowy zawartej z firmą Siemens. Na te fakty 
wskazuje opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 661/2018 z dnia 18 
grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok.  

 Aby nie doprowadzić do naruszenia wskaźnika z art. 243 na sesji  Rady Powiatu 
w Kluczborku w dniu 27 grudnia 2017 roku, gdy był uchwalany budżet na rok 2018 oraz wieloletnia 
prognoza finansowa Rada Powiatu uchwałą Nr XXXVIII/236/2017 wyraziła zgodę na sfinansowanie 
zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności. W związku z powyższym 
w dniu 12 stycznia 2018 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Sfinansowanie 
zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności”. Zamówienie było 
podzielone na trzy części. Łączna kwota zobowiązań do przejęcia wynosiła 52.736.751,76 zł okres 
finansowania ustalono do grudnia 2048 roku. W związku z faktem, iż złożona oferta przewyższała 
środki zabezpieczone na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione. 

Rodzaj Nazwa Kwota

zobowiązania wierzyciela zadłużenia

1 2 3

Kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy Łubniany 2 840 170,00

Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 704 847,00

Subrogacja Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 45 772 054,00

Pożyczka Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 467 788,00

Razem 53 784 859,00
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 Następnie w dniu 20.04.2019 r. Uchwałą Nr XLIII/268/2018 Rada Powiatu wyraziła zgodę 
na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie długu. Zamówienie 
zostało podzielone trzy części łącznie na kwotę 45.920.105,58 zł. Komisja przetargowa stwierdziła, 
że środki zaoferowane przewyższają kwotę środków zabezpieczonych na realizację zadania. 
Zarząd Powiatu postanowił o zwiększeniu środków na realizację zadania i postanowił o przyjęciu 
oferty.   

 Wyżej wymienione postępowania w sprawie przejęcia wierzytelności były kontrolowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, która podpisanie umowy z Komunalnym 
Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oceniła jako „skrajnie niekorzystne dla sytuacji 
finansowej Powiatu” . Z szacunkowych wyliczeń przeprowadzonych przez Skarbnika wynika, że 
koszt obsługi zadłużenia obejmujący tylko marżę (bez odsetek liczonych wg stopy WIBOR) wzrósł 
dla części I zamówienia z kwoty 1.016.759,50 zł do kwoty 7.764.522,15 zł , dla części II zamówienia 
z kwoty 2.590.065,43 zł do kwoty 11.948.768,31 zł czyli łącznie o kwotę 16.106.465,53 zł”  

 W raporcie z kontroli wskazano także: „że zwiększenie wydatków z tytułu obsługi 
zadłużenia skutkuje naruszeniem reguł określonych w art.44 ust 3 pkt 1  ustawy o finansach 
publicznych zgodnie z którymi wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”. Koszt obsługi 
zadłużenia w 2018 roku wzrósł o kwotę 818.970,22 zł 

 Wszystkie wyżej opisane działania zarówno w zakresie wypracowania dochodów, 
zrealizowania zaplanowanych wydatków, zmiany harmonogramu spłat, zwiększenie kosztów 
zadłużenia, prolongaty faktur i itp. miały wpływ na zamknięcie roku 2018, ale także na uchwalenie 
budżetu roku 2019 i uruchomienie procedury związanej  programem naprawczym. 

 W ustawowym terminie tj. do 15.11.2018 roku Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2019. Opinia o projekcie budżetu jak 
i wieloletniej prognozie finansowej była negatywna. Wynikało to z faktu, iż po przeprowadzeniu 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową symulacji do której wprowadzono realne kwoty ze 
sprzedaży mienia w roku 2018 tj.35.000 zł a nie prawie 4,5 miliona jak było zaplanowane okazało 
się, że powiat kluczborski w latach 2019,2020,2021 nie spełnia relacji z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Wskazano także na spadek wydatków na obsługę długu w 2020 roku w stosunku do 
2019 roku o kwotę 770.148,77 zł czyli o 24%, w sytuacji gdy kwota długu zmniejsza się 
o 1.281.546,44 zł czyli o 2,44%. 

 Pomimo negatywnej opinii Rada Powiatu podjęła uchwałę o uchwaleniu budżetu na 2019 
rok w celu zabezpieczenia zadań i zobowiązań, które niezbędne są dla mieszkańców Powiatu. 
Jednakże  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iż w uchwalonym budżecie naruszono art. 
212 ust.1 pkt 3 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych i wezwało Zarząd Powiatu 
Kluczborskiego do opracowania i uchwalenia programu naprawczego. 

  

3. EDUKACJA PUBLICZNA 

Stan edukacji Powiatu Kluczborskiego jest wynikiem wielu, między innymi takich składowych jak: 
działania władz samorządowych warunkowane labilnością prawa; potrzeby lokalnego środowiska 
uczestniczącego w procesie kształcenia, to znaczy środowiska oferującego usługi edukacyjne 
i środowiska korzystającego z tych usług edukacyjnych. Działania władz Powiatu Kluczborskiego 
w obszarze edukacji są nastawione na podnoszenie jakości kształcenia z uwzględnieniem 
racjonalizacji ponoszonych nakładów. Wymiar działań związanych z realizacją zadań w obszarze 
edukacji jest przedstawiany Radzie Powiatu w Kluczborku przez Zarząd Powiatu w Kluczborku  
w terminie do 31 października każdego roku w postaci informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Kluczborskiego za poprzedni rok szkolny. W informacji uwzględnia się 
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realizację następujących zadań oświatowych Powiatu Kluczborskiego: - priorytety polityki 
oświatowej Powiatu Kluczborskiego, - sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek 
oświatowych Powiatu Kluczborskiego w danym roku szkolnym, w zakresie spraw 
administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników (arkusze organizacji, 
aneksy do arkuszy, postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, awans 
zawodowy nauczycieli, dotacje w obszarze edukacji itp.),- nabór do szkół Powiatu Kluczborskiego 
na dany rok szkolny, - wyniki sprawdzianu i egzaminów w danym roku, - nagrody, stypendia, 
szczególne osiągnięcia, udział w konkursach, - remonty i inwestycje, realizację projektów  
w szkołach i placówkach Powiatu Kluczborskiego, - inne zadania Powiatu: działalność placówek 
oświatowych, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie 
ustawiczne, Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych, szkoły niepubliczne, - nadzór 
pedagogiczny. 

Priorytety polityki oświatowej Powiatu Kluczborskiego zostały sprecyzowane i opisane w Strategii 
Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 podjętej Uchwałą Nr XLV/335/2014 Rady 
Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 
Kluczborskiego na lata 2014-2022.   

 W Strategii rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 w obszarze edukacji zostały 
wyodrębnione działania obejmujące przede wszystkim potrzeby środowiska lokalnego, które 
kapitalnie pokrywają się z niektórymi założeniami polityki państwa. Powiat Kluczborski w zakresie 
lokalnej polityki edukacyjnej stawia przede wszystkim na: promowanie i wspieranie dobrej jakości 
uczenia się w każdym wieku, w różnych formach i miejscach; zdobywanie w ramach kształcenia 
ustawicznego nowych kwalifikacji zawodowych; dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb 
labilnego rynku pracy; zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji; rozwój 
szkolnictwa zawodowego; rozwój współpracy szkół i organu prowadzącego z pracodawcami 
przede wszystkim lokalnego rynku pracy. Szkoła Powiatu Kluczborskiego: kształtuje kompetencje 
(wiedza praktyczna, kreatywność, zdolność do pracy w zespole), które pomagają uczniowi 
sprostać oczekiwaniom lokalnego rynku pracy i lokalnego społeczeństwa; rozwija kształcenie 
zawodowe, w tym kształcenie ustawiczne, co ułatwia zmianę zawodu i przygotowanie do 
odnalezienia się w nowoczesnym świecie technologicznym i społecznym; ulepsza warunki pracy  
i nauki; podnosi kompetencje kadry. Wszystkie bieżące działania w obszarze edukacji nastawione 
są na realizację celów zawartych w strategii rozwoju powiatu z uwzględnieniem działań 
ukierunkowanych na tworzenie efektywnej sieci szkolnej, w ramach której produktem wyjściowym 
są: kompetentny absolwent szkoły, kompetentny nauczyciel, kompetentny pracownik. 

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponad-
podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół 
sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3 -8 ustawy Prawo 
oświatowe, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 
zadań własnych powiatu. Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym dla czterech zespołów 
szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Sieć szkół prowadzonych przez Powiat 
Kluczborski tworzą:  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku (ZSO), w skład 
którego wchodzi Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku, I Liceum Ogólnokształcące  
w Kluczborku oraz I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Zespół Licealno- Technicznych w Kluczborku (ZSLT), w skład zespołu wchodzi II Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Kluczborku oraz Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema 
w Kluczborku 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kluczborku (ZSP 
1), w którego skład wchodzi Technikum Nr 3 w Kluczborku, Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1  
w Kluczborku oraz Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych w Kluczborku 
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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku 
(ZSP 2), w skład zespołu wchodzi Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kluczborku, 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Kluczborku z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  
w Kluczborku, Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych w Kluczborku, II Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Kluczborku. 

Ponadto Powiat Kluczborski jest również organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku (MDK), Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  
w Kluczborku (PPP), Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (PODN), 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku (WODiDZ) 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku 
(SOSW), w skład którego wchodzą Przedszkole Specjalne Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 6 
Specjalna w Kluczborku, Publiczne Gimnazjum Specjalne w Kluczborku, Branżowa Szkoła 
I stopnia Specjalna w Kluczborku, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kluczborku oraz 
Internat. 
 
Obsługą finansową jednostek oświatowych zajmuje się Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej 
Jednostek Organizacyjnych Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. 
 
Na terenie powiatu funkcjonują także szkoły i placówki oświatowe publiczne prowadzone przez 
inne podmioty (m.in. ministra i jednostki samorządu terytorialnego) oraz niepubliczne szkoły  
i placówki dotowane przez Powiat Kluczborski. 
 

Szkoły Powiatu Kluczborskiego 

Liczba oddziałów i uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kluczborski w roku 2018.   

nazwa zespołu szkół  nazwa szkoły 

do 30 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r. 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów w 

klasach 

w tym 
cudzoziemc

ów 

liczba 
oddziałó

w 

liczba 
uczniów w 

klasach 

w tym 
cudzozie

mców 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 
1 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie  w 
Kluczborku 

Technikum Nr 3  
w Kluczborku 13 306 35 12 295 63 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1  
w Kluczborku 2 47 2 1 23 

2 

Branżowa Szkoła I 
stopnia Nr 1  1 19 5 1 14 4 

Policealna Szkoła Nr 3 
dla Dorosłych w 
Kluczborku 2 38 0 1 15 

0 

razem 18 410 42 15 347 69 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 
2 - Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
w Kluczborku 

Technikum Nr 2  
w Kluczborku 8 196 6 8 210 14 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2  
w Kluczborku 6 196 4 3 84 

2 

Branżowa Szkoła I 
stopnia Nr 2  3 90 4 6 169 10 

II Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w 
Kluczborku 3 45 0 3 97 

0 

Policealna Szkoła Nr 2 
dla Dorosłych w 
Kluczborku 1 30 0 1 44 

0 

razem 21 557 14 21 604 26 

Zespół Szkół 
Ogólnokształc ących im. 
Adama Mickiewicza w 
Kluczborku 

Publiczne Gimnazjum 
Nr 1  
w Kluczborku 6 180 5 3 88 

4 

I Liceum 
Ogólnokształcące  
w Kluczborku 18 462 82 18 474 

95 

razem 24 642 87 21 562 99 
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Zespół Szkół Licealno - 
Technicznych  
w Kluczborku 

II Liceum 
Ogólnokształcące  
w Kluczborku 7 184 6 6 155 

8 

Technikum Nr 1  
w Kluczborku 14 397 40 15 394 56 

razem 21 581 46 21 549 64 

razem powiat kluczborski  84 2190 189 78 2062 258 
 

Ogólna liczba oddziałów oraz uczniów kształcących się w szkołach Powiatu Kluczborskiego na 
przestrzeni roku 2018 ulega zmniejszeniu, w związku z rozpoczęciem 1 września nowego roku 
szkolnego, w którym ze względu na wdrażaną reformę oświatową nie przeprowadzono naboru do 
klasy I gimnazjum. Nie zostały również utworzone oddziały klasy I w Branżowej Szkole I Stopnia 
Nr 1 w Kluczborku. 

Kierunki kształcenia w szkołach Powiatu Kluczborskiego w roku 2018. 

Szkoła do 30 sierpnia 2018 r. od 1 września 2018 r. 

I LO 
(ZSO) 

matematyczno-fizyczne 
matematyczno-informatyczne 
medyczno-farmaceutyczne 
biologiczno-chemiczne 
społeczno-prawne 
lingwistyczno-dziennikarskie 

matematyczno-fizyczne 
matematyczno-informatyczne 
medyczno-farmaceutyczne 
biologiczno-chemiczne 
społeczno-prawne 
lingwistyczno-dziennikarskie 

II LO 
(ZSLT) 

biologiczno-chemiczne 
klasa mundurowa (wojskowo-policyjna) 
humanistyczne 
matematyczno-fizyczne 
językowe (j. angielski, j. niemiecki) 

biologiczno-chemiczne 
klasa mundurowa (wojskowo-policyjna) 
humanistyczne 
matematyczno-fizyczne 

T1 
(ZSLT) 

technik mechanik 
technik informatyk 
technik logistyk 

technik mechanik 
technik informatyk 
technik logistyk 
technik ochrony środowiska 

T2 
(ZSP 2) 

technik budownictwa 
technik elektryk 
technik pojazdów samochodowych 
technik transportu kolejowego 
technik mechatronik 

technik budownictwa 
technik elektryk 
technik pojazdów samochodowych 
technik transportu kolejowego 
technik mechatronik 

T3 
(ZSP 1) 

technik organizacji reklamy 
technik ekonomista 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej 

technik organizacji reklamy 
technik ekonomista 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej 

BS Nr 1 
(ZSP 1) 

kucharz 
cukiernik 
wielozawodowa - zawody gastronomiczne 
i krawiec 

kucharz 
cukiernik 
wielozawodowa - zawody gastronomiczne 
i krawiec 

BS Nr 2 
(ZSP 2) 

klasy wielozawodowe klasy wielozawodowe 

SP Nr 2 
(ZSP 2) 

opiekunka środowiskowa opiekunka środowiskowa 

SP Nr 3 
(ZSP 1) 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
technik administracji 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
technik administracji 

KKZ 
(ZSP 1) 

prowadzenie rachunkowości 
planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
obsługa klienta w jednostkach administracji 
produkcja wyrobów cukierniczych 

prowadzenie rachunkowości 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 
prowadzenie sprzedaży 
rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 

KKZ 
(ZSP 2) 

diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
prowadzenie działalności gospodarczej 
użytkowanie obrabiarek skrawających 

użytkowanie obrabiarek skrawających 
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Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku w 2018 
roku, z porównaniem w skali powiatu i województwa. 

/dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, stan na dzień 29 czerwca 2018 roku/ 

 

Nazwa szkoły 

średni wynik % 
Część 

humanistycz
na 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 

Język 
angielski 

Język 
niemiecki 

Język 
francuski 

Język 
rosyjski 

j. 
polski wos 

matematy
ka 

przed
m. 

przyro
d. 

podst
. 

rozsz
. 

podst
. 

rozsz
. 

podst
. 

rozsz
. 

podst
. 

rozs
z. 

Publiczne 
Gimnazjum Nr 1  
w Kluczborku 

74,1 58,2 51,2 55,4 71,6 55,6 50,6   80 63 100   

Gmina Kluczbork 68,6 56,4 48,9 55,1 71,3 55,2 62,5 68,7 80 63 100   
Gmina Wołczyn 65 54,5 46,2 48,6 61,4 40,3 60,5           
Gmina Byczyna 53,5 51,2 38,2 44,1 50,6 29,8 51,9 27 ,1         
Gmina Lasowice 
Wielkie  69,9 64,5 51,2 58,6 70,8 50,1 73,7 57,1         

powiat 
kluczborski  65,9 56 47 52,5 65,7 47,5 63 53,3 80 63 100   

Województwo 
opolskie  66,9 57,7 50,6 55,4 69,8 52,7 64,6 63,3 69,5 74,6 100 95 

             

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku, prowadzone przez Powiat Kluczborski,  
w skali powiatu ma wyniki lepsze średnio o 5,25% w części humanistycznej, matematyczno- 
przyrodniczej i językowej z języka angielskiego, a w skali województwa o 2,06%. 

Słabo wypadł egzamin z języka niemieckiego. W PG Nr 1 był zdawany tylko na poziomie 
podstawowym a wynik był gorszy o 12,4% w skali powiatu i o 14% w skali województwa. 

 

Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kluczborski  
w 2018 roku. 

 

 

 

nazwa 
zespołu 

szkół  

typ 
szkoły 

liczba uczniów 
uczniowie, którzy zdali 

maturę 

w klasach 
maturalnych 

którzy 
przystąpili 
do matury 

którzy przystąpili 
do matury ze 
wszystkich 

obowiązkowych 
przedmiotów 

liczba procent 

ZSO I LO 123 121 121 119 98,35% 

ZSLT 
II LO 73 66 66 61 92,42% 

T nr 1 76 62 62 57 91,94% 
ZSP  1 T nr 3 82 41 41 37 90,24% 
ZSP  2 T nr 2 44 22 22 10 45,45% 

razem 398 312 312 284 91,03% 

       
II LO dla Dor. w 

ZSP 2-CKU 14 2 2 0 0,0 
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Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Kluczborskiego  
w 2018 roku z wynikami na poziomie całego powiatu i województwa. 

Egzaminy maturalne liczba 
zdających  

zdawalność po poprawkach 
liczbowa procentowa 

szkoły prowadzone przez Powiat 
Kluczborski 312 284 91% 

pozostałe szkoły w powiecie 46 41 89% 

cały powiat kluczborski 358 325 91% 

województwo opolskie 5621 4851 86% 
 

Egzaminy Zawodowe 

Egzaminy zawodowe w ciągu roku odbywają się w dwóch sesjach: zimowej i letniej.  
W 2018 roku do obydwóch części egzaminu zawodowego (teoretycznej i praktycznej)  
w sesji zimowej przystąpiło 241 uczniów ze szkół Powiatu Kluczborskiego. Zdawalność egzaminu 
wyniosła 61%, w rozbiciu na poszczególne zespoły szkół: 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – przystąpiło 81 uczniów, zdało 72,8%, 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU – przystąpiło 86 uczniów, zdało 41,9%, 
− Zespół Szkół Licealno-Technicznych – przystąpiło 74 uczniów, zdało 70,3%.  
 
W sesji letniej do obydwóch części egzaminu zawodowego przystąpiło 333 uczniów. Zdawalność 
osiągnęła 79,3%, w rozbiciu na poszczególne zespoły szkół: 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – przystąpiło 91 uczniów, zdało 84,6%, 
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU – przystąpiło 74 uczniów, zdało 55,4%, 
− Zespół Szkół Licealno-Technicznych – przystąpiło 168 uczniów, zdało 86,9%. 
 

Udział w projektach  

Projekty i programy realizowane w szkołach w 2018 roku: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku (ZSO): 

- F.A.C.E. IT, Erasmus+; termin realizacji - 01.09.2017-31.05.2019:19 uczestników; dotacja -  
68 816,85; wkład własny - 17 154,21; 

- GEM, Erasmus+ - Utalentowani europejscy matematycy; termin realizacji - 01.09.2017 -
31.08.2019; 8 uczestników; dotacja - 94 771,93; wkład własny - 23 692,99. 

- POWER - Szkoła przyszłości; termin realizacji - 01.09.2017-31.08.2019; dotacja - 68 152,94; 
wkład własny - 17 038,24; 12 uczestników; 

- „UCZĘ SIĘ, WIĘC JESTEM” – Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborku”; termin realizacji - 01.09.2018 -
31.07.2020; dotacja - 451258,66; wkład własny - 23 750,46 (wkład rzeczowy: 19384,80, wkład 
finansowy: 4365,66); 180 uczestników. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku (ZSP 1): 

- Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy; 155 uczniów; wkład własno to: wynajem sali na 
potrzeby funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 3 godziny dziennie (45 
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PLN/godz.); okres realizacji – 01.09.2018 – 31.07.2022. Dofinansowania do pracowni fotografii  
i multimediów oraz pracowni handlowej w wysokości  110 tys. zł; 

- Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego; 12 uczniów; wkład własny to uczestnictwo  
w projekcie i realizacja zadań w ramach projektu; okres realizacji – 01.09.2018 – 31.05.2019. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku (ZSP 2): 

- Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy: Projekt czteroletni 2018-2021; udział uczniów -
120;90 tys. dofinansowania do doposażenia pracowni budowlanej i pracowni elektryczno-
mechatronicznej; koszt własny – wynajem lokalu do działań „Szkolnego punktu informacji i kariery”; 

- Erasmus +: Horizonte erweiteren durch 3D-Druck in einem gemeinsamen Europa der Regionen 
2018-1-DE03-KA229-047261_2; Okres realizacji 12 m-cy czyli od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 
Współpraca ze szkołą partnerską BBS w Bad Duerkheim. Udział 14 uczniów  i 4 nauczycieli.  
W ramach projektu realizowane są innowacje pedagogiczne: Nabywanie i rozwój kluczowych 
kompetencji. Rozszerzanie umiejętności ICT i umiejętności cyfrowe poprzez technologię druku 3D 
(opracowanie i realizacja zadań projektowych do druku trójwymiarowego). Praca transnarodowa  
w zespołach pozwala na wymianę pomysłów i metod. Elementy programowania  podzespołów  
i urządzeń mechatronicznych. Ogólne środki pozyskane na projekt 14130,- EUROŚrodki własne-  
prowadzone zajęcia z innowacji (płace nauczycieli i sale lekcyjne); 

- Projekt „Archiwum Historii Mówionej”- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (ZSLT): 

- Erasmus+ Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu; termin realizacji-01.06.2018-
31.05.2020;60 uczestników; koszt realizacji-148 328,00 Euro; bez kosztów własnych; 
- POWERSE Ponadnarodowa mobilność karty edukacji szkolnej; termin realizacji-20.06.2018-
19.12.2019;8 uczestników; koszt realizacji-21 170,00 Euro; bez kosztów własnych; 

- Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy; termin realizacji-01.09.2018-31.07.2022; 120 
uczestników; koszt realizacji 90 000,00 PLN; niepieniężny wkład własny - udostępnianie sal 
dydaktycznych na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu oraz działalności Szkolnego Punktu 
Informacji i Kariery. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku (SOSW): 

- Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy; uczniowie szkoły branżowej, zasadniczej szkoły 
zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy; termin realizacji 01.09.2018-31.07.2022; wkład 
własny niepieniężny – udostępnianie sal dydaktycznych do realizacji dodatkowych zajęć 
projektowych oraz działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery; 

- Samodzielni na miodowo-mlecznych ścieżkach Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej; projekt realizowany 
przez grupę nieformalną Samodzielni w ramach Programu „Kierunek FIO”; projekt sfinansowany 
przez z funduszy Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu 
Województwa Opolskiego; 18 uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w wieku 17-
23 lata, uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. 
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Akty partnerstwa 

W 2018 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku obowiązywały 3 umowy partnerskie 
z uczelniami wyższymi: 

1. Uniwersytetem  Jagiellońskim - Umowa o patronacie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego nad klasami humanistycznymi W I LO przy Zespole Szkól 
Ogólnokształcących w Kluczborku (zawarta 07.04.2017 r. i realizowana do końca bieżącego 
roku szkolnego);  

2. Uniwersytetem Opolskim - Centrum Partnerstwa Wschodniego (zawarta 15.06.2018 r.); 

3. Uniwersytetem Opolskim - Collegium Medicum (zawarta 24.05.2018 r.). 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku podobnie zawarł jedna umowę partnerską z: 

1. Uniwersytetem Opolskim - Centrum Partnerstwa Wschodniego (zawarta 15.06.2018 r.); 

Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Kluczborku w 2018 roku obowiązywały 2 umowy 
partnerskie: 

1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – współpraca (zawarta 
w 2011 r. i trwa nadal); 

2. Akt Partnerstwa pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku 
i Gimnazjum w Hassloch (Niemcy)(zawarta w 2004 r. i trwa nadal). 
 

Umowy z pracodawcami w ramach praktycznej nauki zaw odu 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku w 2018 roku, współpracował z 5 zakładami 
pracy w zakresie m.in.: odbywania przez uczniów praktyk, organizacji praktycznej nauki zawodu, 
szeroko pojętej współpracy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku w 2018 
roku współpracował z 12 zakładami pracy. 

 

Kształcenie Specjalne 

Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku (SOSW). Jest to placówka edukacyjno– 
terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem w tym 
z zespołem Aspergera od momentu wykrycia do 24 roku życia, a w przypadku uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia.  

Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe, Starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek 
rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. 
Natomiast w przypadku, kiedy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie 
prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, 
starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub 
ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. 

W 2018 roku wpłynęło do Powiatu Kluczborskiego 59 wniosków dotyczących kształcenia 
specjalnego. Starosta Kluczborski wydał 49 skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku (w tym 33 skierowania na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów i 16 skierowań na wniosek z innych powiatów, tj. opolskiego, 
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namysłowskiego i oleskiego). Natomiast na wniosek rodziców/prawnych opiekunów Starosta 
wnioskował do innych powiatów o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego w ośrodkach 
typu SOSW dla czterech uczniów, w tym trzech do szkoły specjalnej w Zespole Szkół 
Niepublicznych Specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem im. 
"Alicji po Drugiej Stronie Lustra" w Kup. Ponadto w sześciu przypadkach zawnioskowano  
o skierowanie uczniów do placówki socjoterapeutycznej typu MOS, tj. Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii. 

W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym 
specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-
wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach 
specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu 
pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego 
rodziną. Powiat Kluczborski realizuje to zadanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 
w Kluczborku. W 2018 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych było 33 dzieci (w tym 20 
dzieci do czerwca i 13 od września). 

Wynik egzaminu klasy III Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Kluczborku w roku 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzie żowe Ośrodki Wychowawcze 

           Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755) nieletni, wobec którego sąd rodzinny orzekł 
o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kierowany jest do ośrodka 
wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przez starostę właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania — starostę właściwego ze 
względu na miejsce pobytu nieletniego. Wniosek o skierowanie nieletniego do ośrodka 
przygotowywany jest przez właściwego starostę.  

 W 2018 roku Starosta Kluczborski, na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego 
w Kluczborku wnioskował o Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie o wskazanie młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego dla sześciu nieletnich, wobec których tego typu środek wychowawczy 

Nazwa  
szkoły 

Część 
humanistyczna 

Część matematyczno-przyrodnicza 
Część 

językowa 

Gimnazjum język polski 
historia 
i WOS 

matematyka 
przedmioty 

przyrodnicze 
język  

angielski 

Standard 
max. 

32 20 29 28 40 

Śr. pkt. klasy 19 10,75 11,8 13,2 22 

Procentowo 60,25 53,75 40 47,2 50 
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zastosowano po raz pierwszy. Natomiast w cały roku wydano łącznie 15 skierowań do placówek 
resocjalizacyjnych typu MOS, tj. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

 

Placówki o światowo wychowawcze  

Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborki (MDK). Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką 
oświatowo-wychowawczą, której prowadzenie należy do zadań powiatu, zgodnie z art. 8 ust.16, 
w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Działanie placówki 
określają przepisy zawarte w Prawie Oświatowym i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z  dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom  
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Jako placówka wychowania 
pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, 
opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. 

W Młodzieżowym Domu Kultury w 2018 r. były prowadzone zajęcia z dziedziny tańca 
nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, zajęcia plastyczne oraz muzyczne. Do sierpnia 2018 roku 
w placówce funkcjonowało 45 grup zajęciowych w których uczestniczyły 562 osoby. Po 
rozpoczęciu nowego roku szkolnego, od 1 września 2018 roku funkcjonowało 40 grup zajęciowych 
a liczba uczestników zajęć wynosiła 547 osób. 

 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  

W powiecie kluczborskim funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Kluczborku (WODiDZ). Ośrodek realizuje zadania w zakresie: dokształcania 
zawodowego młodocianych, zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu  
i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych  
i branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych; 
dokształcania zawodowego młodocianych, zatrudnionych u pracodawców w zakresie teoretycznej 
nauki zawodu, w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub 
czeladnika oraz doskonalenia zawodowego osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb 
lokalnego rynku pracy.  

WODiDZ w Kluczborku prowadzi koordynację dokształcania zawodowego na terenie województwa 
opolskiego zgodnie z uchwałą podjętą na naradzie koordynacyjnej z przedstawicielami starostw 
powiatowych województwa opolskiego oraz dyrektorami ośrodków w dniu 22 marca 2004 roku.  
W ramach dokształcania uczniów młodocianych pracowników, powiat w 2018 roku zawarł, lub 
aneksował porozumienia z 12 samorządami w ramach których przeprowadzonych zostało 55 
kursów w 13 zawodach. Liczba kursantów w 2018 roku wyniosła 1368 osób. 

W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku funkcjonuje 
Internat, przyjmujący uczniów młodocianych pracowników zakwaterowanych na czas trwania kursu 
dokształcającego oraz wychowanków stałych, którzy uczęszczają do szkół Powiatu Kluczborskiego 
i pozostają zakwaterowani w internacie na czas trwania roku szkolnego. Do końca czerwca 2018 
roku liczba miejsc w internacie wynosiła 292. Średnio miesięcznie w internacie było 
zakwaterowanych 244 wychowanków w tym 188 wychowanków stałych z Ukrainy i Białorusi. Od 
września do grudnia 2018 roku liczba miejsc w internacie wzrosła do 356. Wzrost liczby miejsc 
związany jest z wynajmem dodatkowego budynku internatu, potrzebnego dla zapewnienia miejsc 
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uczniom cudzoziemcom. Średnio miesięcznie w internacie zakwaterowanych było 298 
wychowanków w tym 251 wychowanków stałych z Ukrainy i Białorusi.  

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

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

W 2018 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydawała opinie w sprawie: 

• Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
• Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego, 
• Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 
• Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, 
• Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 
• Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, 
• Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy lub nauki zawodu, 
• Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 
• Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
• Inne opinie o przebadanych, 
• O której mowa w art.37 ust 2 pkt 2 lit.a Prawa Oświatowego (edukacja domowa). 

 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

Celem działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (PODN) 
jest wspomaganie podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez 
zorganizowane formy doskonalenia i dokształcania oraz doradztwo metodyczne. Działalność 
Ośrodka obejmuje swym zasięgiem Powiat Kluczborski, Powiat Oleski i Powiat Namysłowski na 
zasadach ustalonych w porozumieniach zawartych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku 
z organami wymienionych jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2018 roku Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracował w zakresie 
doskonalenia i doradztwa z następującymi jednostkami samorządowymi: Gminą Kluczbork, Gminą 
Wołczyn, Gminą Byczyna, Powiatem Namysłowskim, Gminą Praszka, Gminą Gorzów Śląski, 
Powiatem Oleskim, Gminą Olesno, Gminą Wików, Gminą Namysłów. 

 Każdego roku Ośrodek oferuje nauczycielom wiele form doskonalenia a także wspiera 
uzdolnienia uczniów poprzez organizację konkursów dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Liczba nauczycieli i  etatów pedagogicznych w szkoł ach i placówkach o światowych 

Poniższa tabela przestawia liczby etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne szkoły  
i placówki Powiatu Kluczborskiego oraz z podziałem na stopnie awansu. 
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nazwa szkoły/placówki 
do 30 sierpnia 2018 r. od 1 września 2018 r. 

pełnozatrud
nieni 

niepełnozatrud
nieni 

suma 
etatów 

pełnozatrud
nieni 

niepełnozatru
dnieni 

suma 
etatów 

MDK 6 1,39 7,39 6 1,39 7,39 
PODN 2 4,15 6,15 2 4 6 
PPP 13 0 13 14 0 14 
SOSW 62 2,68 64,68 63 1,32 64,32 
WODiDZ 37 1,52 38,52 39 1,74 40,74 
ZSLT 46 4,48 50,48 44 4,62 48,62 
ZSO 53 10,28 63,28 36 22,49 58,49 
ZSP 1 35 3,15 38,15 37 1,3 38,3 
ZSP 2 37 5,64 42,64 35 6,59 41,59 
nauczyciel 
dyplomowany  218 21,87 239,87 209 32,99 241,99 
nauczyciel mianowany 33 3,28 36,28 28 5,45 33,45 
nauczyciel 
kontraktowy 18 6,04 24,04 25 3,3 28,3 
nauczyciel stażysta 17 1,92 18,92 11 0,89 11,89 
nauczyciel bez stopnia 
awansu 5 0,18 5,18 3 0,82 3,82 

Razem: 291 33,29 324,29 276 43,45 319,45 

 

 

Poniższa tabela przestawia osobowy stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych w szkołach 
i placówkach Powiatu Kluczborskiego. 

nazwa 
szkoły/placówki 

do 30 sierpnia 2018 r. od 1 września 2018 r. 
pełnozatrudni

eni 
niepełnozatrud

nieni suma pełnozatrudni
eni 

niepełnozatrud
nieni suma 

MDK 6 4 10 6 4 10 
PODN 2 17 19 2 16 18 
PPP 13 0 13 14 0 14 
SOSW 62 6 68 63 4 67 
WODiDZ 37 4 41 39 5 44 
ZSLT 46 14 60 44 12 56 
ZSO 53 15 68 36 33 69 
ZSP 1 35 4 39 37 3 40 
ZSP 2 37 15 52 35 19 54 

 Razem: 291 79 370 276 96 372 
 

 

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach 
i placówkach oświatowych z podziałem na liczbę osób i nominalną liczbę etatów. 
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nazwa szkoły/placówki 

do 30 sierpnia 2018 r. od 1 września 2018 r. 
administracja obsługa administracja obsługa 

l. osób l. etatów l. osób l. etatów l. osób l. etatów l. osób l. etatów 

MDK 2 1,5 3 2,5 1 1 3 2,5 
PODN 2 1,5 1 0,75 1 1 1 0,75 
PPP 2 2 0 0 2 2 0 0 
SOSW 5 4,75 23 18,75 5 4,75 19 18,5 
WODiDZ 10 10 9 9 8 8 19 19 
ZSLT 3 3 8 7 3 3 7 6,5 
ZSO 4 3,25 7 7 4 3,25 7 7 
ZSP 1 6 4,88 21 21 6 4,88 24 24 
ZSP 2 5 4,25 5 5 5 4,25 5 5 

 Razem: 39 35,13 77 71 35 32,13 85 83,25 
 

Awans zawodowy nauczycieli 

W roku 2018 przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 4 postępowania 
egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zdali egzamin w ramach 
postepowania egzaminacyjnego, który był ostatnim etapem awansu zawodowego, trwającego 2 
lata i 9 miesięcy, przed otrzymaniem aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali po złożeniu uroczystego 
ślubowania nauczyciele z następujących szkół i placówek oświatowych Powiatu Kluczborskiego: 

• ZSP Nr 1 - 1 nauczyciel, 
• MDK – 2 nauczycieli, 
• ZSLT – 1 nauczyciel. 
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wręczone nauczycielom przez 

Starostę Kluczborskiego na uroczystym spotkaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku. 

 

Nagrody i stypendia dla uczniów 

W 2018 roku dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Kluczborskiego złożyli 39 wniosków 
o przyznanie Nagrody i 16 wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Kluczborskiego dla 
młodzieży szkolnej – olimpijczyków, sportowców i najlepszych uczniów szkół i placówek 
oświatowych Powiatu Kluczborskiego za rok szkolny 2017/2018. Starosta Kluczborski przyznał 70 
nagród i wyróżnień w kategoriach: osiągnięcia w nauce, indywidualne osiągnięcia sportowe, 
drużynowe osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, promocja powiatu i zaangażowanie 
w życie SOSW oraz stypendia dla 8 uczniów. 

W roku szkolnym 2018 Starosta Kluczborski przyznał nagrody i wyróżnienia w sposób następujący: 

1) za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce – 16 nagród, 
2) za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne – 4 nagród, 
3) za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe – 4 nagrody, 
4) za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe – 4 nagrody (29 uczniów), 
5) za promocję powiatu – 8 nagród (14 uczniów). 
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Zestawienie dochodów i wydatków w szkołach i placówkach 

Nazwa 
zespołu 

/ placówki 

Dochody (zł) Wydatki (zł) Różnica 
pomiędzy 

dochodami  
i wydatkami 

(zł) 

Subwencja 

Dochody 
własne wraz 
ze środkami  
z projektów 

Dochody 
ogółem 

Wynagrodzeni
a 

Wydatek 
ogólny 

ZSO 4 253 849,07 319 347,00 4 573 196,07 4 804 253,31 5 598 551,27 -1 025 355,20 

ZSLT 4 357 478,52 369 956,00 4 727 434,52 3 920 848,82 4 608 687,29 118 747,23 

ZSP 1 3 334 616,96 1 341 198,79 4 675 815,75 4 064 709,95 5 414 561,07 -738 745,32 

ZSP 2 4 001 770,01 103 950,08 4 105 720,09 3 597 962,20 4 171 368,21 -65 648,12 

SOSW 5 633 197,79 165 255,94 5 798 453,73 6 089 224,90 6 637 743,97 -839 290,24 

WODiDZ 2 286 302,01 1 238 694,75 3 524 996,76 3 129 596,55 4 670 796,54 -1 145 799,78 

PPP* 
1 383 958,11 

60 100,74 

1 809 691,73 

959 644,52 1 146 545,51 

-662 198,71 PODN* 326 785,13 495 063,66 625 375,59 

MDK* 38 847,75 605 738,39 699 969,34 

RAZEM: 25 251 172,47 3 964 136,18 29 215 308,65 27 667 042,30 33 573 598,79 -4 358 290,14 

 

 

Szkoły niepubliczne  

W roku 2018 na terenie powiatu kluczborskiego działalność oświatową prowadziły 4 szkoły 
niepubliczne, wszystkie o uprawnieniach szkół publicznych, wpisane do prowadzonej przez 
Starostę Kluczborskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

Szkoły i placówki niepubliczne są finansowane w formie dotacji przekazywanej  
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach jednostek samorządu terytorialnego 
znajdują się środki naliczone na uczniów tych szkół w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. 

Do końca sierpnia 2018r. na terenie powiatu funkcjonowały 3 szkoły, którym Powiat Kluczborski 
wypłacał dotacje: 

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

2. Prywatna Policealna Szkoła Awangarda w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, dla którego organem 
prowadzącym do końca stycznia 2018 r. była Pani Paula Pawelec. Od 1 lutego organem 
prowadzącym jest Centrum Edukacji Epsilon – Bogumiła Skałecka, 

3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Kluczborku  
ul. Wolności 18, dla którego organem prowadzącym jest CASUS w Grudziądzu. 

 

Od września w powiecie zafunkcjonowała Policealna Szkoła Medyczna Epsilon w Kluczborku ul. 
Mickiewicza 10, dla którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacji Epsilon – Bogumiła 
Skałecka. W 2018 roku szkoła ta nie była uprawniona do otrzymywania dotacji. 
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Zestawienie otrzymanej subwencji i poniesionego przez powiat kosztu związanego z dotowaniem 
szkół niepublicznych w 2018 r. 

Część subwencji oświatowej 
naliczona na uczniów szkół 

niepublicznych (zł) 

Całkowity wydatek poniesiony 
przez Powiat Kluczborski 

(dotowanie szkół) (zł) 

Różnica pomiędzy naliczoną 
subwencja  

a wydatkiem (zł) 

759775,89 786227,64 -26451,75 

 

Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych 

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

 W roku 2018 łącznie aktywowano 518 EM-kart, a koszt poniesiony przez Powiat 
Kluczborski z tego tytułu wyniósł 10 360,000 zł.  

 

Współpraca mi ędzynarodowa w zakresie edukacji 

27 marca 2018 roku Powiat Kluczborski zawarł porozumienie z miejscowością Hoszcza (miasto na 
Ukrainie w Obwodzie rówieńskim), dotyczące rozwoju wzajemnej współpracy w zakresie 
administracji, edukacji i kultury. Współpraca ta jest realizowana poprzez rozwijanie kontaktów 
pomiędzy przedstawicielami samorządów i dyrektorami szkół w zakresie organizowania spotkań 
studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych; dzielenia się doświadczeniami dydaktycznymi 
i wychowawczymi; wymianę dobrych praktyk oraz nowatorskich rozwiązań. 

Dodatkowo Zespoły Szkół Powiatu Kluczborskiego podpisały porozumienia z trzema szkołami na 
Ukrainie: 
- Gimnazjum Zdołbunowskim, 
- Hoszczańskim powiatowym gimnazjum, 
- Hoszczańską ogólnokształcącą szkołą I-III stopnia, 
w zakresie  organizowania spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych, dzielenia się 
doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi oraz umożliwienia uczniom z ww. szkół nauki 
w Kluczborku. 
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4. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia określone są m.in. w Strategii Powiatu 
Kluczborskiego na lata 2014-2022 - kierunek działania 1.6.3. wsparcie dla podejmowanych 
i realizowanych działań oraz programów profilaktycznych dostosowanych do występujących na 
terenie powiatu kluczborskiego zagrożeń. Drugim dokumentem w oparciu, o który prowadzone były 
działania w tym obszarze jest „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom 
grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego” - program 
wieloletni przyjęty uchwałą Nr X/70/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 2011 r. 

Celem Programu jest zaszczepienie dzieci sześcioletnich przeciwko meningokokom grupy C 
i przez szczepienie przeciwdziałanie zachorowaniom i hamowanie problemu epidemiologicznego, 
czego efektem ma być uodpornienie populacji dzieci i młodzieży z terenu powiatu kluczborskiego 
przed zakażeniem meningokokami grupy C. 

W  powiecie kluczborskim okresie wrzesień-październik  2018 roku  przeprowadzono akcję  
szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C u dzieci sześcioletnich (rocznik 
2012) zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego, w której zaszczepiono ogółem 307 dzieci.  
Koszty akcji szczepień wyniosły 23.986,56 zł. Współfinansowanie programu ze strony Powiatu 
Kluczborskiego – 4326,91 zł, co stanowi  każdorazowo w ramach programu 20% do kosztów 
zakupu szczepionek 

Realizatorami Programu są: powiat kluczborski, gminy powiatu, placówki podstawowej opieki 
medycznej, placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola), Powiatowa Stacja 
Sanitarno–Epidemiologiczna w Kluczborku. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizuje 
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia. 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w 2018 roku realizowało dwa projekty 
profilaktyczne: 

1. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze północnym województwa 
opolskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020. 

Zadanie 1. Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju 
psychospołecznego. 
Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka; Niwelowanie 
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2; Szkolenia dla personelu Diagnostyka i terapia 
neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów 
i nadawaniem mowy.   
Kwota przeznaczona  na to zadanie  - 1.017.711,58 zł. Wydatki kwalifikowane – 
1.017.711,58 zł. Dofinansowanie – 961.737,44 zł. Zrehabilitowano -  853 dzieci.  
   
Zadanie  2. Profilaktyka zakażeń pneumokokowych (szczepienia pneumokoki)  
Kwota przeznaczona na to zadanie  - 375.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 375.000,00 zł, 
dofinansowanie – 354.375,00 zł. W ramach projektu zaszczepiono  368 dzieci. 
 

2.  „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego”, współfinansowany 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 
działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej Całkowite koszty projektu:  1.794.240,00, 
Kwota wsparcia – 1.704.528,00 zł. W ramach projektu przebadano łącznie 500 osób (301 
kobiet i 99 mężczyzn). 
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Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

W 2018 roku Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku miało problem z obsadą lekarską na 
oddziale wewnętrznym Szpitala Powiatowego. Dwukrotnie została zawieszona działalność 
oddziału. W przypadku pierwszego zawieszenia, które miało miejsce od 05.01. do 03.02.2018 r.  -  
zarząd podpisał umowę z 4 lekarkami. Niestety zostały one nakłonione przez przez sąsiedni Szpital 
w Oleśnie do podjęcia pracy w tej placówce, w konsekwencji czego oddział został bez lekarzy, 
którzy mogliby zabezpieczyć ciągłość pracy. W następstwie tego oddział został zawieszony 
ponownie na  okres od 01.05.2018 do 14.07.2018. Od lipca 2018 roku oddział wewnętrzny działa 
pod kierownictwem nowego ordynatora i z nowymi lekarzami, których udało się zatrudnić. 
Powyższa sytuacja miała niewątpliwie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie spółki, jej finanse 
oraz wykonywanie zadań.  

Od połowy czerwca 2018 roku zmienił się również skład zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia 
S.A. w Kluczborku. Ze stanowiska odwołano prezesa - Józefa Maciołka i wiceprezesa - Wiolettę 
Wilk. Powołano zarząd jednoosobowy - prezesem została Sylwia Jarczewska. 

 

5. POMOC SPOŁECZNA 

Zadania w obszarze pomocy społecznej realizowane przez powiat zostały określone   
w art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wśród pierwszych z wymienionych 
zadań jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych. 
Powiat Kluczborski opracował powyższą Strategię na lata 2011-2020, która została przyjęta 
Uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 29 września 2011 r. 
Podstawowymi założeniami Strategii jest kompleksowa, spójna, długofalowa wizja działań na rzecz 
dobra mieszkańców w obszarach wsparcia rodziny, zrównoważonego rynku pracy, aktywizacji 
i integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz partnerstwa na rzecz aktywności 
obywatelskiej. 

Wszystkie realizowane działania w obszarze pomocy społecznej były realizowane w oparciu 
o założenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
 
Jednostkami organizacyjnymi powiatu realizującymi zadania w obszarze pomocy społecznej są: 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; 
− Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku dla osób przewlekle somatycznie chorych  

i niepełnosprawnych fizycznie; 
−  Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn. 

 
Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy  społecznej,  
w 2018 r. należało: 
 

I. Prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku poradnictwa 
specjalistycznego,  w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. 

  
W 2018 r. z  pomocy skorzystało 246 osób w tym: 

− 22 osoby było doświadczonych zjawiskiem przemocy domowej;  
− 78 osób przebadano i zdiagnozowano przy użyciu testów psychologicznych  

oraz poradnictwa psychologicznego, 
pozostałe osoby korzystające z pomocy doświadczały innego rodzaju kryzysów (choroby, rozpad 
rodziny, itp.). 
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Poradnictwo prawne w zakresie: ochrony prawnej dziecka, alimentacji, spraw o znęcanie nad 
rodziną, rozwodów i separacji, spraw o przymusowe leczenie, działalności edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukowanie ofiar przemocy w zakresie przysługujących im 
praw, pomoc w sporządzaniu pism procesowych.  

 
Z pomocy prawnej w 2018 r., co najmniej jednorazowo skorzystały 76 osób. 
 
Poradnictwo psychologiczne obejmujące  

− poradnictwo psychologiczne i terapię psychologiczną dla rodzin będąc w kryzysie    w tym 
dla ofiar przemocy domowej oraz psychoedukację dla sprawców przemocy; 

− terapię krótkoterminową skoncentrowaną na problemie; terapię długoterminową przy 
złożonej sytuacji problemowej osoby; terapię rodzinną i małżeńską; 

− poradnictwo i terapię z powodu: rozpadu rodziny, śmierci bliskiej osoby, przewlekłej 
choroby, choroby psychicznej (obejmujące zaburzenia lękowe, depresyjne, psychozy, 
zaburzenia osobowości); 

− określenie stanu psychicznego i głębokości psychicznych oraz społecznych skutków 
kryzysu (w tym również: diagnozowanie ofiar i sprawców przemocy domowej głównie na 
potrzeby prowadzonych terapii oraz toczących się postępowań sądowych), 

− przeprowadzenie interwencji nastawionej na pomoc w pokonaniu przez klienta 
zewnętrznych trudności i zmniejszenie najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej także 
poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka (policją, sądem, 
prokuraturą, OPS, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną), 

− przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń w ramach interwencji kryzysowej na telefon 
interwencyjny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00, 

− prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się wychowanków 
z pieczy zastępczej; 

− dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz okresowej oceny rodzin zastępczych (w zakresie badań psychologicznych, 
wystawiania opinii psychologicznej oraz uczestnictwa w zespole ds. pieczy zastępczej).  

 
W 2018 r. 162 osoby skorzystały z diagnozy i pomocy psychologicznej min. w związku  
z  kryzysem, rozpadem rodziny, problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przeżywaną żałobą, 
chorobą psychiczną i przewlekłe, itp.), co najmniej jednorazowo.   
 

II. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze.  

 
W 2018 r. dwie osoby, które opuściły młodzieżowy ośrodek wychowawczy uzyskały pomoc na 
kontynuowanie nauki w wys. 6 199,20, na usamodzielnienie m każda z nich w wys. po 3 444,00  
oraz jedna z nich na zagospodarowanie w wys. 1 499,00 zł.  
 

III. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 
umieszczanie w nich skierowanych osób. 
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Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających  
z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. W domach umieszczane są osoby 
wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą 
samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu  i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy 
w formie usług opiekuńczych (ustawa o pomocy społecznej – art.54). 
Domy pomocy społecznej w ciągu ostatnich kilku lat stały się nowoczesnymi instytucjami 
świadczącymi usługi na wysokim poziomie ze szczególnym uwzględnieniem intymności, godności 
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopnia ich sprawności fizycznej i psychicznej. 
Formą kompleksowego zaspokajania potrzeb ludzi potrzebujących stałej całodobowej opieki  są  
dwa domy pomocy społecznej.  
 
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku mieszczący się przy ul. Wołczyńskiej  25 oraz przy ul.  
Sienkiewicza 20A który jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 
niepełnosprawnych fizycznie.  Zapewnia opiekę 121 mieszkańcom.  
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn  
zapewnia opiekę i rehabilitację 70 mieszkańcom. 
 
Koszt utrzymania w naszych DPS-ach w 2018 r. wynosi ł:  
w Gierałcicach – 3 119,65zł.   
W Kluczborku – 2 702,37 zł. 
 
Domy Pomocy Społecznej w powiecie kluczborskim spełniają obowiązujące standardy  
i otrzymały wpisy do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę 
Opolskiego. 
 

IV. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi 
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu 
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku pomaga osobom doświadczonym przemocą 
rodzinie w sposób kompleksowy, udzielając pomocy psychologicznej, prawnej oraz zabezpieczając 
schronienie. Od 2002r. prowadzony jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Obsługę 
hostelową i pomoc specjalistyczną osobom umieszczonym w Ośrodku zapewnia PCPR. Ośrodek 
oferuje pobyt ofiarom przemocy do czasu ustabilizowania ich sytuacji mieszkaniowej i socjalnej, 
nie dłużej jednak niż 3 miesiące. Po opuszczeniu Ośrodka kontynuowana jest pomoc prawna  
i  psychologiczna.  W 2018r. w POIK przebywały 4 osoby, a  na przestrzeni 14 lat działalności (do 
2018 r. włącznie) 200 osób. 
Pracownicy PCPR od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 przyjmują zgłoszenia 
w sprawach interwencyjnych, ofiar przemocy domowej wymagających umieszczenia  
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

V. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.  

Obowiązek udzielania informacji nt. przysługujących praw i uprawnień oraz miejsc, instytucji, 
specjalistów u których można uzyskać niezbędną pomoc realizowany jest  za pośrednictwem min. 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.  

VI. Szkolenie i doskonalenie zawodowe  kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.  
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W 2018 r. w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry pomocy społecznej,  szkoleniem objęto 5 osób.  

VII. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.  

Na ternie powiatu kluczborskiego wypracowana została formuła interdyscyplinarnej pracy 
w obszarze pomocy społecznej pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, domami 
dziecka i powiatowym centrum pomocy rodzinie w Kluczborku. Pracownicy uczestniczą w pracach 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kluczborku oraz ściśle współpracują w obszarze interwencji 
kryzysowej.  

VIII. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku przygotowuje ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena obejmuje 
osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania  budżetu na rok następny.  

 

6. WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zadania w obszarze pieczy zastępczej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nią  opracowany został Powiatowy 
Program  na Rzecz Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2016- 2018, który przyjęto Uchwałą nr 
XXVII/174/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2016 r.  

  Program zakładał tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci  
w celu polepszenia sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie patologii 
społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu 
wsparcia dla rodziny i dziecka. Wszystkie realizowane działania w obszarze pieczy zastępczej były 
zgodne z ww. Programem.  

 
Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kluczborku/ Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej 
- Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.  
 
Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustaw ę o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zast ępczej, w 2018r. nale żało: 
 
I. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, finansowanie świadczeń pieniężnych.   

W roku 2018 w powiecie kluczborskim mieliśmy 87 rodzin zastępczych, w tym 55  spokrewnionych, 
32  niezawodowe oraz 1 rodzina zawodowa. 
W  rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 71 dzieci, w rodzinach niezawodowych 44, 
w rodzinie zawodowej 2 dzieci.  
W 2018r. na pomoc dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków 
z tych rodzin wydatkowano w ramach własnego budżetu kwotę 1 211 618,02 zł. 
W 2018 r. na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych umieszczonych było 15 małoletnich 
pochodzących z terenu powiatu kluczborskiego, koszty pobytu ww. małoletnich wyniosły 152 
780,02 zł. 
 
W rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu przebywało 14 dzieci, których miejscem 
zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie były inne powiaty. Zgodnie z zawartymi 
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porozumieniami powiat kluczborski w 2018 r. otrzymał od tych jednostek dotacje celowe w łącznej 
wysokości 178 642,62 zł. 

 

W 2018 r.  przekazano do właściwego Sądu 234 oceny dalszej zasadności pobytu dzieci  
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
Na prośbę Sądu Rejonowego w Kluczborku zostało również sporządzonych 20 ocen kandydatów 
na rodzinę zastępczą zgodnie z art. 42 wyżej cytowanej ustawy.  

W powiecie kluczborskim funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze w Bogacicy  
i w  Bąkowie oraz w Lasowicach Małych. Obsługę administracyjną placówkom zapewnia Centrum 
Administracyjnej Obsługi z siedzibą w Bogacicy. Placówki zapewniają pobyt dla 56 dzieci w tym: 
28 miejsc w Bogacicy i 14 miejsc w Bąkowie i 14 w Lasowicach Małych. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez powiat kuczborski 
w 2018 roku wynosił: 
- DD w Bogacicy – 3 277,78 zł 
- DD w Bąkowie – 3 591,39 zł 
- DD w Lasowicach Małych – 3 418,63 zł 
 
W 2018 r. tylko 1 dziecko  z naszego powiatu umieszczone było w placówce (specjalistycznej, 
terapeutycznej) na terenie innego powiatu. Roczny koszt utrzymania wyniósł 52 217,47 zł. 
W naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 28 dzieci, których 
miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki był inny powiat. 
Na podstawie zawartych porozumień powiat kluczborski w 2018 roku otrzymał od wyżej 
wymienionych powiatów dotacje w łącznej wysokości 1 034 550,13 zł. 
 
Na podstawie podpisanych porozumień z gminami w sprawie współfinansowania kosztów pobytu 
dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) w 2018 roku udziału gmin wyniósł: 
644 097,32 zł. 

II. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcza, 
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki 
opiekuńczo – terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia. 

 
 W roku 2018 proces usamodzielnienia realizowało 34 wychowanków z rodzin zastępczych i  z 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Przyznane i wypłacone świadczenia dla pełnoletnich usamodzielniających  
się wychowanków w 2018 r. 

Pochodzących z rodzin zastępczych Pochodzących z placówek  

Rodzaj świadczenia  ilość 
świadczeń 

kwota  

 

ilość 
świadczeń 

kwota 

Kontynuowanie 
nauki  

142 71 336,54 70 35 480,88 

pieniężne na 
usamodzielnienie 

5 25 645,00 6 29 016,00 
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zagospodarowanie 
w formie rzeczowej, 
oraz świadczenia 
jednorazowe 

4 6 231,00 3 4 499,00 

RAZEM  151 103 212,54 78 68 995,88 

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

dziecka i rodzin pomocowych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie grup wsparcia  dla rodzinnej pieczy 
zastępczej 
 

W roku 2018 powstało 12 nowych rodzin zastępczych. Przeszkolono 2 kandydatów  
na rodzinę zastępczą.  
W celu podniesienia kompetencji osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz aby promować 
rodzinną pieczę zastępczą od maja 2019r. realizowany jest projekt pn. „Bliżej siebie 2”. Uczestniczy 
w nim 149 osób (w tym 76 dzieci), przewiduje on wielokierunkowe wsparcie w postaci szkoleń, 
poradnictwa specjalistycznego grupowego i indywidualnego, grupy wsparcia, rehabilitację oraz 
rozwijanie zainteresowań wśród dzieci.  
Tworzenie warunków do powstawania rodzin zastępczych powiat prowadzi poprzez promocję, 
uroczyste obchody Dnia rodzicielstwa zastępczego, szkolenia, prowadzenie kwalifikacji 
kandydatów oraz udzielanie wsparcia. 
 

7. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zadania w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Zgodnie z nią  opracowany został Powiatowy Program  Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 2017- 2022, który przyjęto Uchwałą nr XXVIII/185/2017 Rady Powiatu 
w Kluczborku z dnia 2 marca 2017 r. Program zakładał tworzenie warunków dla poprawy jakości 
życia osób niepełnosprawnych, przybliża problemy osób niepełnosprawnych oraz określa pola 
działalności różnych podmiotów,  które podejmują działania wspierające  na ich rzecz.   
 
Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadanie: 

− Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności  
− Warsztaty Terapii Zajęciowej 
− DPS w Kluczborku dla osób somatycznie przewlekle chorych o niepełnosprawnych fizycznie 

(ul. Sienkiewicza 20a) 
− DPS w Gierałcicach dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn 
− Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
− Powiatowy Urząd Pracy  
− Zespół Opieki Zdrowotnej wraz z przychodniami specjalistycznymi oraz PCZ  

w Kluczborku a także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wołczynie jako instytucja opieki 
długoterminowej 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kluczborku 
− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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− Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego 
zapewniający profesjonalną rehabilitację od wczesnych miesięcy życia.   

 
Do zadań powiatu realizowanych w oparciu o ustaw ę o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny ch w 2018 r. nale żało: 
 
I. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  i zawodowej tych osób, 
podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.  

 
 
Na terenie powiatu kluczborskiego oprócz instytucji samorządowych można zauważyć dużą 
aktywność organizacji pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe, angażują się 
w spontaniczną pomoc osobom niepełnosprawnym.  
Z organizacjami tymi ściśle współpracuje Powiat kluczborski należą do nich : 
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” 
- Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Osób ze Specjalnymi Potrzebami 

przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku 
- Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej  
- Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza „Parasol” wraz z filią 
- Caritas Diecezji Kluczbork 
- Polski Czerwony Krzyż  
- „Samarytanin” 
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
- Związek Głuchych  
- Związek Niewidomych  
- Związek Kombatantów 

 
W powiecie kluczborskim osoby niepełnosprawne posiadają bardzo ważny i dostrzegalny status 
społeczny. Organizacje pozarządowe,  wspierane są w swoich działaniach przez powiat oraz jego 
jednostki organizacyjne. Wśród form czynnego uczestnictwa w życiu osób niepełnosprawnych jest 
m.in. współfinansowanie cyklicznych imprez organizowanych na rzecz osoby niepełnosprawne w 
tym: Dzień Seniora, Światowy Dzień Emeryta, Rencisty Inwalidy, Biała Laska, Spartakiada 
Młodzieży, Powiatowa Spartakiada Przedszkolaków z udziałem dzieci niepełnosprawnych, szereg 
imprez integracyjnych o charakterze wyjazdowym a także  plenerowym organizowanych na terenie 
miasta, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze z zakupionymi przez samorząd gminny i powiatowy 
kijkami -  Nordic walking.  
 
Organizacje pozarządowe są oparciem dla niepełnosprawnych i spełniają szereg ról,  
w tym: 

− określają potrzeby i priorytety dotyczące życia osób niepełnosprawnych,  
− przyczyniają się do podnoszenia świadomości społeczeństwa i propagowania zmian,  
− stwarzają możliwości rozwijania umiejętności w różnych dziedzinach oraz zapewnienia 

swoim członkom wzajemnego wsparcia i wymianę informacji,  
− reprezentują środowiska osób niepełnosprawnych,  
− prowadzą działania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej na rzecz 

swoich członków. 
 

Samorząd powiatu kluczborskiego współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
pomocy niepełnosprawnym wspierając m.in. dotacjami zadania publiczne realizowane przez te 
organizacje w ramach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartych konkursów ofert 
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w obszarach kultury, kultury fizycznej, sportu, pomocy społecznej. Do cyklicznych przedsięwzięć 
tego rodzaju należy zaliczyć: 
− „Przyjaźń w kolorach tęczy” - spotkania partnerskie – organizator:  Stowarzyszenie Rodzin 

i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”; 
−  „Radosne Mikołajki na sportowo” – organizator:  Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci 

i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku; 

− „Dzień Seniora w powiecie kluczborskim” – organizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Kluczbork; 

− Kluczborskie Konferencje Medycyny Paliatywnej – organizator: Stowarzyszenie „Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”. 

− W powiecie działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – ciało 
opiniodawczo-doradcze przy Staroście, którego członkami są min. osoby niepełnosprawne. 

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

niepełnosprawnych zgodnie z założeniami wynikającymi z powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych oraz powiatowego programu działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych;  

 
W powiecie kluczborskim osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania  
z pełni przysługujących im praw, w tym do dostępu do leczenia i opieki medycznej  
w placówkach medycznych które pozbawione są barier architektonicznych, świadczeń 
zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, leczniczych  
i rehabilitacyjnych,  do nauki, do szkolenia się, prawo do pracy odpowiedniej do rodzaju  
i stopnia niepełnosprawności. Szkoły mieszczą się w budynkach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a nauka odbywa się w klasach integracyjnych. Osoby niepełnosprawne 
realizują swoje prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swoich zainteresowań 
i potrzeb.  
Aktualnie dzięki wcześniejszym działaniom  każda gmina w powiecie kluczborskim dysponuje 
samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w większości budynków 
urzędów i szkół wykonano podjazdy lub zainstalowano windy dla niepełnosprawnych w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostosowano infrastrukturę sanitariatów w szkołach, 
placówkach służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Poza tym w wielu szkołach przebudowano 
wejścia, tak by były „przyjazne” niepełnosprawnym, zlikwidowano progi, wymieniono wykładziny na 
antypoślizgowe, w dwóch placówkach zakupiono „schodołazy”. 
 
W roku 2018 jak i w latach poprzednich, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane były w oparciu o środki finansowe przekazane 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
 
Wysokość środków przekazanych  dla powiatu kluczborskiego w 2018 r. -  1 077 049 zł.  
 

L.P. Nazwa  zadania Ilość osób 
korzystających 

Wartość 

1.  Dofinansowanie kosztów działania WTZ 30 497 880,00 zł 

2.  Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji 3 wnioski  
(683 osoby 

korzystające) 
12 297,00 zł 
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3.  Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla 
jednostek 0 0,00 zł 

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

333 243 911,00 zł 

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

217 195 671,00 zł 

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

22 87 512,00 zł 

7.  Dofinansowanie usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza – przewodnika  0 0,00 zł 

8.  Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
(PUP) - 39 773,05 zł 

Razem 1 285 1 077 044,05 zł 

9.  Aktywny samorząd 
45 141 027,78 zł 

10.  Program wyrównywania różnic  między 
regionami III - - 

 
Od lutego 2001 przy PCPR działa  powołany przez Starostę w ramach zadań  z zakresu 
administracji rządowej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, działający na 
podstawie przepisów cytowanej już ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych, PCPR 
zapewnia obsługę biurową i księgową Zespołu. Zespół orzeka osoby dorosłe oraz od 01.02.2002 r.  
dzieci z Powiatu kluczborskiego. Od 1 lipca 2014 r. na mocy nowych przepisów prawnych Zespół 
wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  
 
W okresie od stycznia do grudnia 2018 wydano 156 kart parkingowych.  
 
W komisjach lekarskich orzekają lekarze specjaliści tj. 2 internistów, ortopeda, neurolog, 
2 psychiatrów, oraz pediatra na komisjach dziecięcych. Dodatkowo w skład komisji orzekających 
wchodzą pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy. W roku 2018 dla osób 
dorosłych wydano 1012 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 241 orzeczeń dla dzieci. 
Dwóch pracowników zatrudnionych w PCPR wykonuje swoje obowiązki w ramach pracy 
w Zespole. W 2018 r. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 247 
orzeczeń w tym 235 dla osób przed 16 rokiem życia.  
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8. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE 

Wdrożenie zrównoważonego transportu publicznego, rozbudowa sieci przystanków i infrastruktury 
towarzyszącej jest jednym z kierunków rozwoju powiatu zapisanym w Strategia Rozwoju Powiatu 
Kluczborskiego na lata 2014-2022. Pole Operacyjne 1.2. „Rozwinięta infrastruktura 
komunikacyjna”.  

Publiczny Transport zbiorowy na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2018 roku był realizowany 
między innymi na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład 
powiatu kluczborskiego a PKS w Kluczborku Sp. z o.o. 

Jednostkami realizującymi to zadanie jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku oraz PKS w Kluczborku Sp. z o.o. – Spółka Komunalna z większościowym udziałem 
Powiatu Kluczborskiego (97,6% udziałów). Spółka pełni funkcję operatora publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Powiatu Kluczborskiego (na podstawie zawartej umowy z Powiatem 
Kluczborskim oraz Gminami wchodzącymi w jego skład). 
 
Transport publiczny w 2018 roku na terenie Powiatu Kluczborskiego realizowany przez PKS 
w Kluczborku Sp. z o.o. w liczbach. 
 
TABOR - 29 autobusów  
LINIE KOMUNIKACYJNE - 52 linie komunikacji regularnej 
KURSY - średnia na jeden dzień  - 206 kursów 
 
PRZEWÓZ PASAŻERÓW: 
• ogółem w skali roku  –  915.212 osób 
• średnio w skali miesiąca  – 76.268 osób 
• średnio w skali jednego – 2.542 osoby 
 
PRZEJECHANE KM : 
• ogółem w roku – 600.000 km 
• średnio w skali jednego dnia roboczego – 7.789 km 
 
W roku 2018 Powiat Kluczborski zakupił w ramach regionalnego programu operacyjnego 
województwa opolskiego na lata 2014-2020 13 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów marki 
IVECO. Nowe pojazdy zostały przekazane w formie aportu do spółki PKS w Kluczborku i są 
wykorzystywane do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie subregionu 
północnego województwa opolskiego (Powiaty: Kluczborski, Oleski, Namysłowski).  Część 
pojazdów jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. 
  
 
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej PKS Kl uczbork SP. z o.o.  
PKS w Kluczborku Sp. z o.o. rok 2018 zakończył ujemnym wynikiem finansowym na całokształcie 
działalności w kwocie 373 149,73 zł. Główną przyczyną osiągniętej przez spółkę straty w 2018 roku 
był znaczny wzrost poziomu kosztów amortyzacji (13 sztuk nowych autobusów marki IVECO) oraz 
wzrost cen oleju napędowego. W roku 2018 spółka osiągnęła przychody o łącznej wartości 10 158 
893,85 zł, zaś koszty działalności zamknęły się kwotą 10 532 043,58 zł. W grupie przychodów 
największą wartość stanowią przychody z działalności przewozowej, które stanowią 86,0% ogółu 
przychodów osiąganych przez spółkę. Natomiast w grupie kosztów dominującą pozycję stanowią 
koszty wynagrodzeń oraz zużycia materiałów (m.in. olej napędowy), które stanowią odpowiednio 
44,62% i 30,55% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.  
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Spółka na koniec 2018 roku dysponowała majątkiem o wartości 11 496 491,00 zł. Dominującą 
grupę w majątku firmy stanowiły aktywa trwałe (89,97%). Majątek trwały w ujęciu rzeczowym 
obejmuje: 

a) nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 41876,49m2 , 
które zlokalizowane są w obrębie miasta Kluczbork  

b) 6 budynków ,  
c) 195 szt. maszyn i urządzeń technicznych, 
d) 58 własnych środków transportu (49 autobusów, 3 samochody gospodarcze, 2 pomoce 

drogowe, 1 samochód ciężarowy do nauki jazdy, 1 przyczepa,  2 samochody osobowe do 
nauki jazdy, 1 wózek widłowy). 

Majątek obrotowy stanowił na koniec 2018 roku 13,03% sumy bilansowej (zapasy, należności, 
środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe).  
 

Inwestycje drogowe w roku 2018 

W powiecie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące budowy drogi rowerowej (DP nr 2128O ul. 
Jana Pawła w Kluczborku) i ścieżek rowerowych (DP 1336O w miejscowości Kochłowice i DP 
1344O w miejscowościach Wołczyn i Gierałcice). Wiązały się one z poniesieniem kosztów 
w wysokości 4 725743,89 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków RPO 
WO wyniosło  4 016 874,65 zł. 

1. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku 
o długości 0,81 km (w km11+266,00 -12+077,50 str. lewa)  
- 870 976,39 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi 
rowerowej na odcinku o długości 0,868km (0+011,00 - km 0+879)  
- 594 705,00 

3. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na 
odcinku o długości 2,855 km (w km 0+445 - 3+300) 
- 3 260 053,50 

 
 

Infrastruktura drogowa powiatu w 2018 r. 
 
Infrastruktura drogowa w powiecie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 393,678 km dróg. Na dzień 
31 grudnia 2018 r. długość dróg nie zmieniła się i wynosiła 393,678  km. Drogi o nawierzchni 
bitumicznej stanowiły na początku 2018 r. 92 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 
także 92%. Drogi o nawierzchni twardej (terminologia wg GUS) stanowiły w poprzednim roku, 
odpowiednio, 95% na dzień 1 stycznia 2018 r. i 95 % na dzień 31 grudnia 2018 r. 
 
Stan dróg publicznych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne 
klasy techniczne, był następujący: 

Poziom 
Ocena stanu 

nawierzchni 
Klasa drogi Długość w km 

Pożądany A (stan dobry) Zbiorcza 92,507 
  

Lokalna 17,496 
  

Dojazdowa 4,369 
 

A (stan dobry) RAZEM: 114,372 
 

B (zadawalający) Zbiorcza 22,394 
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Lokalna 5,550 

  
Dojazdowa 0,180 

 
B (stan zadawalający) RAZEM: 28,124 

Razem poziom pożądany: 142,496 

Ostrzegawczy C (niezadawalający) Zbiorcza 129,856 
  

Lokalna 47,196 
  

Dojazdowa 8,668 

Razem poziom ostrzegawczy: 
 

185,720 

Krytyczny D (zły) Zbiorcza 21,663 
  

Lokalna 25,997 
  

Dojazdowa 17,802 

Razem poziom krytyczny: 65,462 

 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km, natomiast na 31 grudnia 
2018 r. wzrosła do 2,886,63 km. Powstało więc blisko 3 km nowych ścieżek. 

Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km, na dzień 31 grudnia 2018 r. również 
0 km. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Drogi powiatowe z podziałem na gminy: 

gmina długo ść   % 

Byczyna 91,947 km 23% 

Kluczbork 119,546 km 30% 

Lasowice Wielkie 72,831 km 19% 

Wołczyn 109,354 km 28% 

Suma ko ńcowa  393,678 km 100% 
 

Ulice w miastach - 30 km 

Długość dróg powiatowych w stosunku do wszystkich dróg publicznych 

Drogi publiczne  Powiat długo ść  
w km  

Polska długo ść  
w km  

 
Krajowe  

 
86,5 

 
13% 

 
19 295,8 

 
5% 

 
Wojewódzkie  

 
18,8 

 
3% 

 
28 479,5 

 
7% 

 
Powiatowe  

 
393,7 

 
58% 

 
125 273,9 

 
30% 

 
Gminne  

 
155,6 

 
26% 

 
242 922,6 

 
58% 

 
RAZEM  

 
654,6 

 
100% 

 
415 971,8 

 
100% 
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Ilość obiektów drogowych 

Asortyment  Konstrukcja  Ilość 

Obiekty in żynierskie  
(obiekt budowlany)  

mosty (wiadukty) 36 

przepusty 63 

Element drogi  przepusty 419 

Ogółem:  518  

 

Drogi o nawierzchni bitumicznej i niebitumicznej 

Rodzaj nawierzchni  Długo ść  w km  % 

Bitumiczna  360,7  92 % 

Niebitumiczna  33,0 8% 

 

Krajowe

Wojewódzkie

Powiatowe

Gminne

26
13%

58%

3 %
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Ilość przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Kluczborski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych - zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych  

 

Gmina  obszar  Suma 
Byczyna  miejski 4 

 zamiejski 70 
Byczyna Suma   74 
Kluczbork  miejski 5 

 zamiejski 88 
Kluczbork Suma   93 
Lasowice Wielkie  zamiejski 51 
Lasowice Wielkie Suma  51 
Wołczyn  miejski 8 

 zamiejski 91 
Wołczyn Suma   99 
Suma ko ńcowa   317 

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku w roku 2018 wydał 20 578 
decyzji w zakresie rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, licencji i zezwoleń na 
wykonywanie przewozów zarobkowych i zawodowych oraz w zakresie nadzoru na Stacjami 
Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców.  
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W 2018 roku zostały również przeprowadzone  coroczne kontrole Stacji Kontroli Pojazdów 
i Ośrodków Szkolenia Kierowców zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 

9. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI   

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

W ramach zadań wynikających z porozumienia z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia 
przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Kluczborskiemu, prowadzenia niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu, w 2018 roku wydanych zostało m. in.: 69 decyzji administracyjnych; 
18 uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy; 29 uzgodnień w związku z prowadzonym 
postępowaniem na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do 
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w tym jedna odmowa na rozbiórkę 
obiektu; 52 opinii. 

Jednocześnie prowadzone były interwencje, inspekcje i kontrole przestrzegania, i stosowania 
przepisów dot. ochrony zabytków, z przekazaniem inf. do WUOZ w Opolu. 

Rozpoczęta w 2016 roku realizacja zadania Starosty dotycząca umieszczania na zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że podlega ona ochronie była 
kontynuowana w 2018 roku i będzie prowadzona w latach następnych.  

Dodatkowo Powiat realizował zadania związane z ochroną dziedzictwa poprzez udzielanie dotacji. 
W ramach ogłoszonego naboru na dofinansowanie do prac przy obiektach zabytkowych Rada 
Powiatu w Kluczborku udzieliła wsparcia finansowego na prace dla: 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Skałągach z wyszczególnieniem 
na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia dachu drewnianego kościoła w Rożnowie”. PRACE 
ZREALIZOWANE - powstrzymany proces niszczenia/zagrożenia dla zabytku; 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Kostowie z wyszczególnieniem na zadanie 
pn. „Kontynuacja wymiany pokrycia dachowego – ETAP II – połać główna od strony 
zachodniej”, kościoła pw. Św. Augustyna w Kostowie.  PRACE ZREALIZOWANE - 
powstrzymany proces niszczenia/zagrożenia dla zabytku; 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chudobie  
z wyszczególnieniem na zadanie pn. „Konserwacja i impregnacja środkami 
impregnacyjnymi kościoła drewnianego w Wędryni”. PRACE ZREALIZOWANE - 
powstrzymany proces niszczenia/zagrożenia dla zabytku; 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej z wyszczególnieniem na 
zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego z gontów oraz uzupełnienie brakujących 
elementów więźby dachowej w drewnianym kościele” w Wierzbicy Dolnej. PRACE 
ZREALIZOWANE - powstrzymany proces niszczenia/zagrożenia dla zabytku. 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie 
z wyszczególnieniem na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki wraz 
z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi”. PARAFIA ODSTĄPIŁA OD 
PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI. 

Ponadto w ramach współuczestnictwa w realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013-
2018” na Terenie Powiatu Kluczborskiego w zakresie: 9. BLOK OCHRONY DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO prowadzono edukację dzieci i młodzieży, która ma na celu wzmocnienie poczucia 
tożsamości i odpowiedzialności za stan dziedzictwa narodowego - przeprowadzono pogadankę dla 
dzieci w MUZEUM im. Jana Dzierżona w Kluczborku nt. zabytków i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 
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10. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

Zadanie to realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 
 
Zadania Starosty z zakresu administracji  rządowej  zrealizowane w roku 2018, wynikające 
z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

1. Modernizacja geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu 
kluczborskiego,  polegająca na przeliczenie istniejących punktów osnowy wysokościowej  
z dotychczasowego układu Kronsztad 60 szczegółowej osnowy wysokościowej, na 
obowiązujące układy wysokościowy oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i  Amsterdam 
PL-EVRF2007-NH. 

2. przetwarzanie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
wchodzących w skład operatów technicznych, map katastralnych oraz map ewidencyjnych 
do postaci elektronicznej - opracowanie zakresów przestrzennych oraz 
zaimplementowanie opracowanych danych w bazie systemu PZGiK. Zakresem zadania 
objęto 10 obrębów ewidencyjnych  obszaru  gminy Lasowice Wielkie. 

3. Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji  gruntów  
i budynków w systemie informatycznym, prowadzi obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych  
i kartograficznych, udostępnia dane, materiały i informacje z prowadzonego państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów  
z operatu ewidencyjnego, uzgadnia  na naradach koordynacyjnych usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W 2018 roku do wydziału wpłynęło 10030 
wniosków do realizacji, z tego 4971 wniosków dot. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych 
i kartograficznych, udostępniania dane, materiały i informacje z prowadzonego 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map, wypisów  
i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uzgadniania na naradach koordynacyjnych 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 5059 zmian w prowadzonej ewidencji 
gruntów i budynków. 

 

W 2018 roku została zawarta Umowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wspólnego 
sfinansowania projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
województwa opolskiego” pomiędzy Powiatem Opolskim, Liderem porozumienia partnerskiego,  
a Powiatem Kluczborskim. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 i współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu na lata 2016-2020 zgodnie z umową  
o dofinansowanie nr RPOP.10.03.00-16-0012/17-00 z dnia 27.03.2018 r. wynosi 7 997 976,48  
w tym: dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 318 
401,42 zł oraz wkład własny partnerów  tj. wszystkich  Powiatów woj. opolskiego  i  wkład własny 
Województwa Opolskiego (łącznie) w wysokości 1 679575,06 zł. 
 
Powiat Kluczborski przeznaczy w latach 2018-2020 na realizację projektu łącznie kwotę udziału 
wkładu własnego w wysokości 96 249,31 zł. Przedmiotem planowanego projektu jest wdrożenie 
elektronicznych e_usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz 
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę 
w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 
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11. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PA ŃSTWA 

Starosta Kluczborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej gospodaruje zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Obszarem tym zajmuje się Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zadania w 2018 roku realizowane były w oparciu o plan 
wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu 
Kluczborskiego na lata 2017-2019. Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu 
stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

 
Plan wykorzystania zasobu opracowany został na okres 3 lat i obejmuje on swym zakresem 
w szczególności: 
 
1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie 

wieczyste, 
2. prognozę dotyczącą: 

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
Skarbu Państwa, 

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
Skarbu Państwa, 

3) program zagospodarowania nieruchomości powiatu. 
 
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działań. W stosunku 
do każdej nieruchomości, rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania, zapadały 
indywidualnie.  
 
Aktualizacja planu wykorzystania zasobu następowała w miarę potrzeb. Gospodarowanie 
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa polegało w  szczególności na: 

1. ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 
2. zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, 
3. sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, 
4. zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywaniu 

czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, 
5. zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu, 
6. podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym 

 

W roku 2018 dochody z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa zostały 
osiągnięte w wysokości 1 243 325,47 zł na które składały się: 

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości -  8 178,42 zł. 
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1 182 212,85 zł. 
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości  52 934,20 zł 
 
Liczba działek na dzień 31 grudnia 2018 r.: 
- stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa – 1367 działek 
- oddanych w użytkowanie wieczyste – 1024 działki 
 
Powierzchnia na dzień 31 grudnia 2018: 
- zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - 303,2703 ha 
- oddanych w użytkowanie wieczyste - 557,3320 ha. 
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12. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

Zadania powiatu z zakresu Administracji Architektoniczno-Budowlanej  precyzuje Prawo 
Budowlane wraz z towarzyszącymi przepisami szczególnymi. 

Stan realizacji zadań AAB w powiecie kluczborskim w roku 2018 przedstawiał się następująco: 

-   pozwolenia na budowę   492 
-   umorzenia       32 
-   przyjęte zgłoszenia    428 
-   sprzeciwy       10 
-   wycofania       40 
-   zaświadczenia    153 
-   pozwolenia na rozbiórkę     47 
 
Jednostką organizacyjną realizującą wynikające z Prawa Budowlanego zadania jest „Wydział 
Budownictwa” tutejszego Starostwa. 

Inwestycji Wydział Budownictwa nie prowadzi. Powyższe jest w gestii innych jednostek Starostwa. 

 

13. GOSPODARKA WODNA 

Została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014–2022 zatwierdzona 
uchwałą Nr XLV/335/2014 z dnia 25 września 2014 r. Rady Powiatu w Kluczborku, zawierająca 
sformułowaną wizję rozwoju powiatu kluczborskiego do 2022 roku, cele strategiczne w obszarach: 
poprawa bezpieczeństwa, rozwój turystyki, rekreacji, kultury w oparciu o istniejące zasoby, rozwój 
infrastruktury, gospodarka społeczna i rynek pracy ja-my-ty razem oraz zadania strategiczne  
w dziedzinach: poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowia publicznego, rozwój istniejących 
produktów turystycznych, rozwój edukacji rozwój infrastruktury drogowej, gospodarka społeczna  
i rynek pracy. 
Został także opracowany Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Kluczborskiego Na Lata 
2017-2020 Z Perspektywą Na Lata 2021-2024, przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku Nr 
XXXIV/223/2017, z dnia 29 września 2017 r. 
Program zawiera wyznaczone cele i kierunki ochrony środowiska do 2020 roku w obszarach 
interwencji, między innymi: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 
geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, działalność edukacyjna. 
 
Od 2018 roku, po zmianie ustawy Prawo wodne, powiaty nie realizują zadań z zakresu gospodarki 
wodnej. 

 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

W odniesieniu do tego obszaru został opracowany Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu 
Kluczborskiego Na Lata 2017-2020 Z Perspektywą Na Lata 2021-2024, przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 29 września 2017 r. 
Program zawiera wyznaczone cele i kierunki ochrony środowiska do 2020 roku w obszarach 
interwencji, między innymi: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 
geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, działalność edukacyjna. 

Zadanie realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  
w Kluczborku, Geolog Powiatowy. 
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Gromadzenie i przetwarzanie oraz archiwizowanie danych geologicznych jest procesem ciągłym 
i polega na wydawaniu koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin oraz kontrolowaniem 
stanu faktycznego na podstawie informacji o zmianie zasobów złóż, składanej przez podmioty 
posiadające koncesje. 
 
W zakresie zapewnienia szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących 
mieć wpływ na środowisko Starosta Kluczborski w 2018 r. prowadził jedno postępowanie 
z udziałem społeczeństwa o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki 
i przetwórstwa paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę  
o docelowej wydajności 90 Mg/h. 
Realizując przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody w 2018 roku wydano decyzje 
administracyjne w ilości: 

– 3 szt. dotyczące zbierania, odzysku, transportu i wytwarzania odpadów, 
– 2 szt. dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 
– 1 szt. dotycząca pozwolenia zintegrowanego. 

 

15. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

Dla tego obszaru został opracowany Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Kluczborskiego 
Na Lata 2017-2020 Z Perspektywą Na Lata 2021-2024, przyjęty uchwałą Rady Powiatu 
w Kluczborku Nr XXXIV/223/2017, z dnia 29 września 2017 r. 
 
Program zawiera wyznaczone cele i kierunki ochrony środowiska do 2020 roku w obszarach 
interwencji, między innymi: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, zasoby 
geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, działalność edukacyjna. 
 

Zadanie realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  
w Kluczborku. 

W zakresie zwiększania lesistości powiatu kluczborskiego, w 2018 roku Starosta Kluczborski 
przekwalifikował, znajdujący się w zasobach prywatnych, zalesiony grunt rolny, o powierzchni 1,0 
ha na grunt leśny. 
 
Realizując przepisy prawa w zakresie rolnictwa, leśnictwa w 2018 roku wydano decyzje 
administracyjne w ilości: 
− 131 szt. dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
− 121 szt. dotyczących zatwierdzania uproszczonych planów urządzania lasów i określenia 

zadań z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 
− 30 szt. dotyczących naliczenia świadczeń na rzecz spółki wodnej. 

  
Na wniosek zainteresowanych wydano także w 2018 roku: 
– 94 szt. kart wędkarskich 
– 35 szt. zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego. 
 
Decyzje administracyjne w 2018 r. były wydawane bez zbędnej zwłoki. Żadna z nich nie była 
uchylona. Karty wędkarskie i zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego wydawane były „od 
ręki”. 
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16. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa określone są m.in. w Strategii Powiatu 
Kluczborskiego na lata 2014-2022 - Pole operacyjne 1.6.wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego, kierunek działania 1.6.1. wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych 
i cywilizacyjnych. Kierunek działania 1.6.2. wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb 
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kluczborskiego. Ponadto zadania realizowano 
w oparciu o „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013 – 2018” przyjęty uchwałą Nr XXIX/233/2013 Rady 
Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 roku. 

Zadania z tego obszaru realizowali: Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego   
i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Komenda Powiatowa Policji 
w Kluczborku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego należy wskazać,  że  całym 2018 roku w powiecie 
kluczborskim ujawniono łącznie 13415 wykroczeń, co stanowi spadek o 2248 wykroczeń 
w porównaniu do roku 2017, w którym ujawniono 15663 wykroczenia. W 2018 roku na terenie 
powiatu  odnotowano 4  przestępstwa z kategorii rozbój, kradzież i wymuszenie,  to jest o 1 więcej 
niż w 2017 roku. W kategorii bójka i pobicie stwierdzono 8 przestępstw to jest o 2 przestępstwa 
mniej niż w 2017 roku. Z kategorii kradzież z włamaniem odnotowano łącznie 134 przestępstwa tj. 
o 50 czynów więcej niż w roku 2017. Na drogach powiatu kluczborskiego w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego  - ilość wypadków drogowych nieznacznie wzrosła z 40 do 
41,  nastąpił wzrost osób zabitych z 6 do 8, odnotowano spadek osób rannych 45 do 38. 
Zanotowano minimalny wzrost kolizji drogowych z 632 do 633. W 2018 roku odnotowano 674 
zdarzenia drogowe (672 w 2017 roku). 

Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018 pokazuje, że 
rozkład zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do lat 
poprzednich. Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów  uznaje się                 
za dobry i porównywalny z latami poprzednimi. W roku 2018 jednostki straży pożarnych w powiecie 
kluczborskim interweniowały 917 razy. Nastąpił nieznaczny wzrost ilości zdarzeń (o 4,4%- 39 
zdarzeń)  w porównaniu z 2017 r. W  2018 r. odnotowano 322 pożary, nastąpił wzrost o 57.  
Zdecydowana większość z nich to pożary małe (315), które stanowią 97,8 % wszystkich pożarów. 
Odnotowano także 532 miejscowe zagrożenia (MZ) o 41 mniej niż w 2017 r. Zdecydowana 
większość MZ została zakwalifikowana jako ,,MZ lokalne" (456), które stanowią 85,7% wszystkich 
MZ. Nastąpił wzrost ilości alarmów fałszywych o 22. Gotowość jednostek KSRG jest utrzymana na 
dobrym poziomie. Średni czas dysponowania jednostek systemu KSRG wyniósł ok. 2,5 minuty. 

Starosta Kluczborski w ramach doskonalenia i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz 
innych uczestników działań ratowniczych na terenie powiatu  w 2018 roku zwołał posiedzenie 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 4 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Przedstawiciele Starosty uczestniczyli w 2 posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Przeprowadzono ćwiczenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego na temat „Koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia 
pożaru w obiekcie administracyjno-hotelowym pod kryptonimem „KOLEJ 2018”. 

Opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego który dnia 11 czerwca 2018 
r. został zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego. 

Powiat Kluczborski w ramach poprawy bezpieczeństwa w 2018 roku dofinansował m.in.: 
− zakup dla KP PSP w Kluczborku myjki KARCHER w kwocie 3 500 zł 
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11 700 zł. 
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− zakup motopompy M8/8 firmy TOHATSU  OSP Chudoba – 10 000 zł. 
− zakup umundurowania drużyn młodzieżowych i kobiecych oraz hydronetek i hełmów 

młodzieżowych dla OSP Lasowice Wielkie – 3 500 zł. 
− zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Nasale – 15 000 zł. 
−  zakup nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji  w Kluczborku – 37 000 zł. 
 
Razem dofinansowanie ze środków Powiatu dla jednostek OSP wyniosło 28 500 zł. 
 
Powiat kluczborski prowadził też w 2018 roku działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 
realizując Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Kluczborskiego. 
 
W ramach zadania utrzymywano powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, na wyposażeniu 
którego znajdują się m.in.: worki polipropylenowy szt. 5000, osuszacze kondensacyjne – szt. 8, 
plandeka pokryciowa – szt. 15 
 
Zaktualizowano też dwukrotnie Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Powiatu Kluczborskiego 
(30 marca i 20 czerwca 2018 r.) 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLV/284/285/286/287/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miejsko-Gminnym Spółkom Wodnym na 
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Powiat Kluczborski udzielił 
pomocy finansowej w wysokości 28.000 zł. przyznając po 7 000 zł każdej z czterech Miejsko-
Gminnym Spółkom Wodnym działających w każdej gminie powiatu kluczborskiego. Środki zostały 
przyznane na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w szczególności 
na poprawę stosunków wodnych mających wpływ na poprawę ochrony przeciwpowodziowej.    
 
W 2018 roku złożono 22 wnioski o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub  szczątków 
ludzkich zza granicy w celu ich pochowania na terenie powiatu kluczborskiego. Na wszystkie 
wnioski zostały wydane, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Kluczborku, pozytywne decyzje. Decyzje wydawane są najczęściej w dniu złożenia wniosku, 
najpóźniej zaś dnia następnego. Żadna decyzja nie została zaskarżona lub uchylona. 
 

17. OBRONNOŚĆ 

Zadania powiatu kluczborskiego z zakresu obronności w 2018 roku realizowano w oparciu o „Plan 
szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku na 2018 rok” uzgodniony w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 marca 
2018 r., „Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć 
obrony cywilnej na 2018 rok”, uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego w dniu 22 stycznia 2018 r. 
oraz „Plan Kwalifikacji Wojskowej w Powiecie Kluczborskim” – wyciąg Wojewódzkiego Planu 
Kwalifikacji Wojskowej zatwierdzony przez Wojewodę opolskiego w dniu 08 stycznia 2018 r. 

 

Realizacją zadań z zakresu obronności zajmował się Wydział Spraw Obronnych, Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku.  

W dniach od 19 marca do 10 kwietnia 2018 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową w powiecie 
kluczborskim. W dniach 14-15 marca powiat uczestniczył w treningu decyzyjnym Sudety – 18, 
w czasie którego realizowano zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego funkcjonowania województwa w czasie 
podwyższania gotowości obronnej państwa”.   
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W dniach 17-18 maja  2018 r. zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku  i powiatowych jednostek organizacyjnych, gmin powiatu, którego 
tematem było doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych) wchodzących w skład stanowisk 
kierowania Starosty Kluczborskiego w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji 
podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w sytuacji wystąpienia zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa.   

W dniu 17.10.2018 przeprowadzono szkolenie obsady Stałego Dyżuru Starosty Kluczborskiego 
z udziałem pracowników Starostwa realizujących zadania we wskazanym zakresie. W dniu 
10 października 2018 zorganizowano szkolenie obsady Akcji Kurierskiej Starosty Kluczborskiego 
z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku realizujących powyższe zadania. 

    Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego – Starosta Kluczborski zorganizował oraz 
przeprowadził 2 szkolenia w dniach 12 luty i 12 lipca 2018 r. dla naczelników i pracowników 
samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego. Ponadto aktualizowano dokumenty planistyczne oraz realizowano bieżące zadania 
spraw obronnych i obrony cywilnej.   
 

18. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LO KALNEGO RYNKU 
PRACY 

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowy Urząd Pracy w na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) 
oraz na podstawie aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także innych aktów prawnych, 
odnoszących się zarówno do rynku pracy, jak i do kompetencji i obowiązków jednostek 
administracji państwowej i samorządowej.  

     W swoich działaniach PUP dąży do ograniczenia poziomu bezrobocia w Powiecie 
Kluczborskim, ale też wsparcia efektywnego zatrudnienia poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości i dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców 
i pracowników. Wszystkie zadania, które realizuje wynikają bezpośrednio z potrzeb lokalnego 
rynku pracy, trendów demograficznych oraz czynników gospodarczych. 

 

Wskaźnik  stopy bezrobocia dla powiatu kluczborskiego  
wyniósł w grudniu 2018 r.:  

  

7,4 % 
 
 
Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie i kraju w 2018 r.  
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Zarejestrowani bezrobotni pod względem  posiadania prawa  do zasiłku [31.12.2018]. 

 

Na koniec 2018 r. w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 1561 osób (w tym  984 kobiety – 

63,03%). Ponadto 195  osób posiadało  prawo  do zasiłku (12,49%). 

Zarejestrowani bezrobotni pod względem płci [31.12.2018]. 
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Bilans bezrobotnych w 2018 r. 

W ciągu  2018  roku  wyrejestrowanych zostało 2 970 osób, w tym na podjęcie zatrudnienia 1 508. 
 
W 2018 r. do Urzędu wpłynęło 2 139  ofert pracy na łączną liczbę 6 351 miejsc pracy. Większość 
stanowiły tzw. oferty pracy otwarte tj. oferty, w których pracodawca wyraził zgodę aby zostały 
upowszechnione wraz z jego danymi kontaktowymi pracodawcy oraz sposobem kontaktu 
bezpośrednio z pracodawcą. 
- oferty pracy otwarte : 1 483 na 5 767 miejsc pracy 
- oferty pracy zamknięte (tj. oferty, które są realizowane przez pracowników pośrednictwa pracy  
i są skierowane tylko i wyłącznie do osób zarejestrowanych w Urzędzie) : 656 na 584 miejsca 
pracy. 
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W 2018 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach : 

 
 

Nazwa zawodu  

Liczba  wolnych  miejsc  pracy i miejsc 
aktywizacji  zawodowej  

Ogółem W tym: pracy 
subsydiowanej 

Elektromonter (elektryk) zakładowy 150 1 

Spawacz 250 0 

Monter rurociągów przemysłowych 200 0 

Pozostali magazynierzy i pokrewni 150 0 

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste  

w przemyśle 

150 0 

Sprzedawca 148 30 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 110 74 

Krawiec 100 3 

Robotnik gospodarczy 62 46 

Magazynier 44 10 

Kucharz 34 14 

Sprzątaczka biurowa 31 12 

Pomocniczy robotnik budowlany 30 2 

Pakowacz ręczny 21 10 

 

Ponadto PUP Kluczbork realizuje również zadania w ramach tzw. sieci EURES Europejskich Służb 
Zatrudnienia, obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie 
mobilności na rynku pracy. W 2018 r. PUP upowszechnił, m.in. na swojej stronie internetowej oraz 
na tablicach w siedzibie Urzędu – 1 532 oferty pracy EURES. 
 
 
USŁUGI RYNKU PRACY 
 

Poradnictwo  zawodowe  
W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku poradnictwem indywidualnym objęto 390 
osób. W ramach poradnictwa zawodowego zostały również przeprowadzone zajęcia dla uczniów 
szkół. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień przedsiębiorczości, wyboru zawodu, sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. Przedstawiono informacje dotyczące rejestracji w PUP oraz ofertę usług 
i instrumentów rynku pracy. Zorganizowano 5 spotkań dla 180 uczniów.  
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Szkolenia dla bezrobotnych 
Urząd organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej. Szkolenia 
grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych i poprzedza je zorganizowana 
rekrutacja prowadzona przez pracowników PUP. Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane 
przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy i realizowane są na ich wniosek, pod warunkiem 
uzasadnienia celowości szkolenia.  
W 2018 r. organizowano tylko szkolenia indywidualne, co było spowodowane racjonalnym 
i efektywnym gospodarowaniem środkami będącymi w dyspozycji PUP. W ramach tych szkoleń 
skierowano 40 osób bezrobotnych, które po zakończonym szkoleniu miały zagwarantowane 
podjęcie zatrudnienia u wskazanego przez siebie pracodawcy. 
 
Bony szkoleniowe  
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący 
gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, 
które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W 2018 r. tutejszy Urząd przyznał bon 
szkoleniowy dla 1 osoby  bezrobotnej. 
 
Studia podyplomowe  
Urząd, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów 
podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia. W 2018 r. tutejszy Urząd sfinansował koszty studiów 
podyplomowych dla 1 osoby  bezrobotnej. 
 
 
Cudzoziemcy 
W 2018 roku zarejestrowano ogółem 17 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatecznie wydano  16  decyzje 
o zezwolenie na pracę sezonową. 
Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą nadal pracować w Polsce bez 
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy. Zmianie uległy przede wszystkim oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy wpisywane do ewidencji oświadczeń, które dotyczą tylko tych prac, do świadczenia których 
nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Na pracodawcę został nałożony obowiązek 
powiadamiania o podjęciu (w tym samym dniu) lub też niepodjęciu (w terminie 7 dni) pracy przez 
cudzoziemca. Ponadto wprowadzono opłatę w wysokości 30 zł za złożenie oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W roku 2018  zarejestrowano  ogółem  619  
oświadczeń. 
 
Informacja starosty  
Informacja starosty Informacja starosty to wynik testu rynku pracy, tj. procedury uzyskania 
informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia 
na dane stanowiska obywatela Polski lub obywatela UE. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kluczborku wydał pracodawcom  informację starosty na łączną liczbę  700  stanowisk  pracy. 
 
INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 
Organizacja  robót  publicznych  
W 2018 roku zawarto ogółem 68 umów w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych na  
68 stanowisk pracy.  
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Organizacja  sta żu  
W ramach środków będących w dyspozycji tutejszego Urzędu w 2018 r. na staże zostało 
skierowanych ogółem  470  osób  bezrobotnych.  

Jednorazowe  środki  na  podj ęcie  działalno ści  gospodarczej  
W 2018 roku zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej było bardzo duże. 
W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wpłynęło do tutejszego urzędu aż  104 wnioski o przyznanie 
ww. środków, z których 40  zostało  rozpatrzonych pozytywnie i uzyskało dofinansowanie.  

Refundacja kosztów wyposa żenia lub doposa żenia stanowiska pracy  
Urząd może: podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, 
niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole zrefundować koszty wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, 
nie wyższej jednak niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.  
W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku wpłynęły 52 wnioski  o refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

Łącznie utworzono, w ramach zawartych umów,  31  nowych stanowisk pracy.  

 
Wydatkowanie środków z funduszu pracy i europejskiego funduszu sp ołecznego na 
realizacj ę programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodze nia skutków bezrobocia 
 
W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w  Kluczborku przeznaczył na aktywizację osób bezrobotnych  
4 532 262,99 zł, w tym: 
− W ramach algorytmu – 1 078 093,88 zł (23.79%); 
− POWER – 934 766,31 zł (20,62%); 
− RPO WO – 2 065 584,44 zł (45,58%); 
− Program regionalny – 173 184,87 zł (3,82%); 
− Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - 50 374,92 zł (1.11%); 
− Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – 93 891,42 (2,07%); 
− Tereny wiejskie – 136 367,15 (3,01%); 
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Pozyskiwanie środków z funduszu pracy i europejskiego funduszu sp ołecznego na 
realizacj ę programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodze nia skutków bezrobocia 

 

Podział środków Funduszu Pracy (algorytm oraz programy lokalne) według form pomocy: 
− Szkolenia – 73 299 zł (1,62%); 
− Finansowanie studiów podyplomowych – 3 744 zł (0,08%); 
− Roboty publiczne – 413 107 zł (9,11%); 
− Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 767 783 zł (16,94%); 
− Staże – 2 653 385 zł (58,55%); 
− Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 618 944 zł (13,66%); 
− Bon szkoleniowy – 2000 zł (0,04%). 
 

 

 
Pozostałe środki finansowe: 
Refundacja świadczeń integracyjnych – CISPOL Byczyna 2018 
Ilość osób przyjętych do CISPOL – 50 osób, 
Ilość wypłaconych świadczeń – 339 
Wypłacona kwota – 237,3 tys. zł. 
 
Dodatki aktywizacyjne 2018 
Liczba złożonych wniosków: 86 
- rozpatrzone pozytywnie 81 
- rozpatrzone negatywnie 5 
Liczba wypłaconych dodatków (za 1 miesiąc) – 201 
Wypłacona kwota – 53,7 tys. zł. 
 
Wydatki  z budżetu za 2018 r.: 1.577.486 zł. 
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku: 1.026.408,90 zł. 
Łącznie: 2.603.894, 90 zł. 
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W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy  w Kluczborku otrzymał środki PFRON w kwocie 39 773,05 zł. 
Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 
z późn. zm.). 

W ramach powyższych środków w 2018 roku podpisano 4 umowy  o organizację stażu dla osoby 
niepełnosprawnej oraz zorganizowano 1 szkolenie.  

W 2018 roku odbyły się  3 posiedzenia  Powiatowej Rady Rynku Pracy, na których podjęto 
7  uchwał .   

Powyższe uchwały dotyczyły m.in. :  

− wyrażenia opinii  o poszerzeniu oferty edukacyjnej i utworzeniu w roku szkolnym 2018/19 
oddziału kształcącego w zawodach: Technik Spedytor, Technik Teleinformatyk oraz 
Technik Ochrony Środowiska; 

− wyrażenia opinii o poszerzeniu oferty edukacyjnej i utworzeniu w roku szkolnym 2018/19 
oddziału kształcącego w zawodzie Opiekun Medyczny; 

− wyrażenia opinii na temat kryteriów i zasad realizacji poszczególnych usług i instrumentów 
rynku pracy wraz z propozycją podziału środków z Funduszu Pracy oraz EFS na 
instrumenty i usługi rynku pracy w 2018 roku; 

− wyrażenia opinii na temat umorzenia środków Funduszu Pracy w związku ze złożonym 
przez dłużników wnioskami o umorzenie; 

W trakcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2018 roku poruszano także ważne kwestie 
dotyczące bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w zakresie działań na 
rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w naszym powiecie. Rozmawiano 
o bieżących działaniach w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków z rezerwy ministra oraz 
wysokości środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przypadających dla Powiatu 
Kluczborskiego i priorytetach ich wydatkowania.  

Ponadto odbyło się  jedno szkolenie  członków Powiatowej Rady Rynku Pracy pn.: „Wsparcie 
w ramach ekonomii społecznej, jako instrument rynku pracy”. 

 

Bieżąca obsługa 

W roku 2018  wydano 13.315  decyzji dotyczących uznania lub odmowy uznania osoby za 
bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu i odmowie przyznania, wstrzymaniu 
lub wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku.  
 
Od decyzji administracyjnych wydanych przez tutejszy Urząd wpłynęło 25 odwołań, z tego 16 
odwołań przekazano do organu II instancji, z czego 5 decyzji Wojewoda Opolski utrzymał w mocy, 
1 decyzję uchylił, a 10  decyzji przekazał do ponownego rozpatrzenia.   
 
W ramach bieżącej obsługi interesantów w 2018 r. wydano 6 060  zaświadczeń. Ponadto w 2018 
roku przekazano bezrobotnym 663  informacje podatkowe  PIT-11  oraz  663  rocznych raportów 
składek społecznych i zdrowotnych.  
 
W ramach Koordynacji Systemu Zabezpieczenia Społecznego przesłano do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu  86  wniosków o pomoc w uzyskaniu druków U1 (okresów, które należy 
uwzględnić przy przyznawaniu prawa do zasiłku) i U002 (przebiegu ubezpieczenia) lub przyznanie 
prawa do zasiłku.  
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Z transferu zasiłku nabytego w krajach UE skorzystało 83 osoby zamieszkujących nasz powiat.  
 
W roku  2018  do tutejszego urzędu wpłynęło 729 wniosków o udostępnienie informacji o osobach 
bezrobotnych. 
 
W 2018 r. przesłano ZUS - owi 14 310 zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub 
wyrejestrowań z ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków ich rodzin. W ramach otrzymanego 
raportu U3 z ZUS  301  osób podlegało weryfikacji. 

 

19. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

Zadanie „ochrona praw konsumenta” realizowane jest przez jednoosobowe, wyodrębnione  
i samodzielne stanowisko – Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zadanie to nałożone jest na 
samorząd powiatowy ustawą z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 
z 2019r. poz. 369). 

Ma ono charakter usługowy, a czynności Rzecznika świadczone są nieodpłatnie dla konsumentów 
Powiatu Kluczborskiego.  

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy: 

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów; 

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Podstawową sferą  działalności Rzecznika jest występowanie do przedsiębiorców, za zgodą 
konsumentów, w sprawach ochrony ich praw i interesów, zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 
i informacji prawnej oraz przygotowywanie dla konsumentów dokumentów w postępowaniu 
reklamacyjnym i pism procesowych. 

W roku 2018 dał się zauważyć trend wzrostu liczby skarg konsumenckich dotyczących tzw. „umów 
atypowych” (zawieranych „na odległość” oraz poza lokalem przedsiębiorstwa). 

Pomimo obowiązywania od końca roku 2014 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów, 
regulujących kompendialnie prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców przy zawieraniu 
takich umów, pojawiły się nowe metody tych ostatnich, zmierzające do obejścia ustawowych 
nakazów i przez to celujące  bezprawnie w prawa konsumentów, co jest zjawiskiem dość 
niepokojącym. 

Porady dla konsumentów udzielane są: telefonicznie, osobiście w biurze Rzecznika oraz drogą 
elektroniczną (poprzez e-mail). 

W roku 2018 PRK w Kluczborku udzielił pomocy łącznie 1168 konsumentom - mieszkańcom 
Powiatu Kluczborskiego. W liczbie tej mieści się 98 wystąpień pisemnych Rzecznika do 
przedsiębiorców, 372 dokumenty przygotowane dla konsumentów oraz 698 porad i informacji 
prawnych. W tym okresie nie występował do organów publicznych z wnioskami o stanowienie lub 
zmianę prawa miejscowego w zakresie  ochrony interesów konsumentów. 

W 2018 r. PRK w Kluczborku przeprowadził 8 spotkań z młodzieżą kluczborskich szkół 
ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło łącznie około 400 uczniów. W tym samym roku 
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przeprowadzone zostały 3 spotkania z członkami stowarzyszeń działających w Powiecie 
Kluczborskim, z łącznym udziałem około 200 osób. Wszystkie spotkania miały charakter 
edukacyjny i poświęcone były poprawie wiedzy o prawach przysługujących konsumentom oraz ich 
ochronie instytucjonalnej. 

 Od ponad 10 lat PRK w Kluczborku prowadzi w periodyku SPIKER stały dział o tematyce 
konsumenckiej. W tym celu w każdym numerze SPIKERA zarezerwowana jest nieodpłatnie cała 
szpalta gazety. W 2018 r. ukazało się w SPIKERZE 14 artykułów przygotowanych przez Rzecznika, 
których treść w przewadze poświęcona była odpowiedziom na kierowane do redakcji pytania 
czytelników o tematyce konsumenckiej. 

 

20. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

Oprócz „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok” powiat kluczborski dla tego zadania nie opracowywał polityki, strategii czy programów. 

Mając na względzie powyższe na 2018 rok, w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przyjęto priorytetowe zadania publiczne, które określono w § 7.  ust. 2  Uchwały 
Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
„Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 
rok”, które obejmowały między innymi działania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Celem realizacji całego zadania polegającego na prowadzeniu przez powiat kluczborski 3 punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego jeden był prowadzony  przez adwokatów, jeden przez 
radców prawnych oraz jeden przez organizację pozarządową powiat podpisał stosowne, 
wymagane ustawą, porozumienia i umowy dotyczące:  

− udostępnienia lokalu przeznaczonego na cele realizacji ww. zadania - podpisano 
porozumienie z Gminą Wołczyn i Gminą Byczyna; 

− udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu m.in. poprzez wyznaczenie 
adwokatów i radców prawnych do obsługi punktów - podpisano porozumienie Okręgową 
Radą Adwokacka w Opolu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu; 

− świadczenia usług – umowy podpisano z prawnikami wyznaczonymi przez Okręgową Radą 
Adwokacka w Opolu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. 

− realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Powiecie Kluczborskim w 2018 roku w Kluczborku w Powiatowym Ośrodku 
Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork przez organizację pozarządową 
prowadzącą działalność pożytku publicznego – umowę podpisano z wyłonioną w otwartym 
konkursie ofert organizacja pozarządową - Stowarzyszeniem OPPEN Obywatel Prawo 
Pomoc Edukacja Nowatorstwo. 

Reasumując, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, będące zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat zostało 
w 2018 roku w pełni zrealizowane, a udzielona powiatowi dotacja rozliczona. 

Zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizował Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

W 2018 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie 3 punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej powiat kluczborski otrzymał dotację w wysokości 187 812,00 zł, która 
została w 100% wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Punkt zlokalizowany w Gminie Wołczyn 
obsługiwany był przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacka w Opolu 
natomiast w Gminie Byczyna przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Opolu. Punkt zlokalizowany w Kluczborku był obsługiwany przez organizację 
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pozarządową wyłonioną w  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie 
prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kluczborskim w 2018 roku. 

Razem w ciągu roku we wszystkich trzech punktach udzielono 338 porad z czego 202 porady 
zostały udzielone przez ww. organizację pozarządową, która obsługiwała punkt przez 8 prawników. 
Wszystkie punkty działały 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie, 
w godzinach: w Wołczynie od 14.00 do 18.00, w Byczynie od 8.00 do 12.00 i w Kluczborku od 
15.00 do 19.00. 

W obszarze tym nie realizowano żadnych inwestycji. 

 

21. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU KLUCZBORSKIEGO 
 
Obszar ten reguluje UCHWAŁA NR 168/730/2018 ZARZĄDU POWIATU  W  KLUCZBORKU z dnia 
30 października 2018 roku w sprawie opracowania Planu wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości Powiatu Kluczborskiego na lata 2019-2021 oraz Uchwała Nr XLV/335/2014 z dnia 
25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-
2022. Zadaniem zajmuje się Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu. 
 
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego są 
zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami w sposób następujący: 

1. Grunty zabudowane budynkami użytkowanymi w celu wykonywania zadań statutowych 
jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego (szkołami, internatami i warsztatami 
szkolnymi, placówkami oświatowo–wychowawczymi i opiekuńczymi, tereny zabudowane 
budynkami administracyjnymi) oddane w trwały zarząd – 17,9537 ha 

2. Grunty zajęte pod drogi powiatowe 522,3027 ha. 
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, zabudowane obiektami 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. oraz zabudowane 
budynkami szpitalnymi) – 4, 8033 ha. 

4. Grunty będące w bezpośrednim władaniu Powiatu Kluczborskiego (zabudowane 
i niezabudowane)  o pow. łącznej 17, 0139 ha  w tym: 

a) w dzierżawie, najmie i użyczeniu, 
b) lokal w Polanowicach + Bogacica  na polepszenie warunków, 
c) pozostałe nieruchomości. 

 
W księgach wieczystych, założonych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu nie 
występują wpisy obciążające hipotekę. Działka nr 91/25 (tereny szpitalne) obciążona służebnością 
dla każdorazowych właścicieli działek: 91/14, 91/13,/91/17,/91/16,91/24. 
 
Stan mienia Powiatu Kluczborskiego uległ zmianie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.: 

− w zakresie zwiększenia o 0,3928 ha gruntów  w wyniku przejęcia na drogi powiatowe. 
− w zakresie zmniejszenia - nieruchomość położona w obrębie wsi Polanowice na działce 

oznaczonej ewidencyjnie nr 581/83 k.m. 3 o pow. 0,0075 ha, sprzedaż za kwotę 1 683,87 
zł brutto (łącznie z kosztami dodatkowymi 1 803,87 zł brutto).     

 
                                  
W 2018 roku wykonano remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku – kwota inwestycji 436 897,92 zł. 
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22. PROMOCJA POWIATU, KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I T URYSTYKA 

Zadanie to realizował Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku. 

Najważniejsze przedsi ęwzięcia: 

− Organizacja spotkania noworocznego dla związków kombatanckich i emeryckich oraz 
wspierających je organizacji 
15 stycznia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku zorganizował Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
związków kombatanckich i emeryckich z czterech gmin powiatu kluczborskiego, związków 
głuchych, harcerze oraz wspierające je organizacje. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 
osób. Spotkanie było m.in. okazją do prezentacji dorobku artystycznego zaproszonych 
stowarzyszeń, ale także do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz możliwości zapoznania się 
z problemami, które napotykają w swej działalności organizacje powiatu kluczborskiego.  
 

− Organizacja 10. Edycji wręczenia „Plastrów Miodu” – nagród Starosty Kluczborskiego i Balu 
Charytatywnego  (3.02.2018) 
Podczas gali organizowanej w hali OSiR, w której wzięło 360 osób, po raz dziesiąty przyznano 
nagrody za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego 
w kategoriach: biznes; turystyka; kultura; sport; nauka; promocja powiatu; za całokształt 
działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego. Dochód z imprezy i wydanego 
w 2017 roku kalendarza powiatu kluczborskiego „Stąd Jesteśmy” wsparł leczenie i rehabilitację 
dwóch mieszkańców 7-latka Błażeja Słoniny i 30-latka Damiana Łysego, którzy otrzymali po 10 
tys. zł. 
 

− Wydanie publikacji „Powiat Kluczborski – miejsce dla wszystkich zmysłów” 
Przewodnik po powiecie kluczborskim opisuje w nowym kontekście lokalne atrakcje. Autorami 
części fotografii wykorzystanych w publikacji są uczestnicy konkursu fotograficznego „Pstryknij 
powiat kluczborski”. Dwujęzyczną polsko-angielską publikację wydano w nakładzie 2000 egz. 
Koszt wydania: 7600 zł 
 

− Organizacja Pikniku Europejskiego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich – 
12.05.2018. 
Plenerowa impreza promocyjna na Dworcu PKS w Kluczborku była okazją do przypomnienia 
mieszkańcom o tym co i gdzie udało się zrobić powiatowi z dofinansowaniem z UE. Dworzec 
PKS jest jednym z miejsc, które powstały dzięki zdobytym przez powiat funduszom unijnym. 
 

− Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” w Opolu na wspólnym 
stoisku Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej przygotowanym przez Kluczborsko-Oleską Lokalną 
Organizację Turystyczną. Współorganizacja stoiska, wyposażenie w materiały promocyjne, 
obsługa. 
  

− Organizacja Powiatowego Jarmarku Kluczborskiego 
W organizowanym 14.09.2018 na Kluczborskim Rynku Jarmarku wzięło udział ponad 40 
wystawców. Jarmark został zorganizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 
"Niepodległa dla wszystkich". 
 

Organizacja lub współorganizacja obchodów świąt państwowych:  

- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (04.03.2018 r.) - w ramach ww. obchodów 
współorganizowano Bieg Tropem Wilczym poprzez dofinansowanie poczęstunku dla biegaczy; 

- Powiatowe obchody 227.  Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3.05.2018 r.);  
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- Powiatowe obchody 73. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej  (8.05.2018 r.); 

- Powiatowe Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP i 79. Rocznica Wybuchu II Wojny 
Światowej (1.09.2018 r.); 

- Powiatowe Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 
roku (10-11.11.2018 r.) - w ramach tej wyjątkowej rocznicy z inicjatywy powołanego przez 
Starostę Kluczborskiego Komitetu Organizacyjnego i Honorowego Powiatowych Obchodów 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kluczborku odbył się szereg imprez i inicjatyw 
m.in.: „Sztafeta Niepodległości” organizowana przez Kluczborską Grupę Biegową, której trasa 
liczyła 100 km i była wytyczona przez wszystkie gminy powiatu kluczborskiego; Marsz 
Niepodległości ulicami miasta z wielką 20-metrową biało-czerwoną flagą; Piknik Patriotyczny, 
który przewidywał wiele atrakcji dla mieszkańców powiatu kluczborskiego: wspólne pamiątkowe 
zdjęcie, ogólnopolską akcję odśpiewania Hymnu Polski, Paradę Motocyklistów, „Koncert Biało-
Czerwony”, pokaz grupy rekonstrukcji historycznej z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, ułanem, 
legionistami i żołnierzami gen. Hellera, retro samochody, ekspozycję starego sprzętu 
wojskowego (broń, wojskowe samochody, pojazdy opancerzone) – organizowane przez 
Szwadron Skorpion – Stowarzyszenie „Pancerny Skorpion”, pokaz sprzętu strażackiego  
i ratownictwa wysokościowego oraz pokaz laserów. Ponadto Starosta Kluczborski wręczył 
okolicznościowe medale kombatantom z terenu powiatu kluczborskiego oraz członkom 
Komitetu Organizacyjnego i Honorowego. 

 

Wspieranie przedsi ęwzięć i imprez realizowanych przez organizacje pozarz ądowe i grupy 
nieformalne. Wsparcie organizacyjne, rzeczowe lub f inansowe  

W 2018 roku Starosta Kluczborski objął honorowym patronatem między innymi takie imprezy jak: 
„XIV obchody Dnia Inwalidy – Emeryta”, XVI sezon wycieczek rowerowych dla seniorów – imprezy 
organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Kluczborku; wystawy: „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet”, „Sercem malowane – 
Kluczbork w kwiatach” oraz projekt „ABC – zdrowego stylu życia” w ramach którego zorganizowano 
„Różowy Październik  w Kluczborku” „Marsz Nadziei – Akcja Krokus”, „Piknik w Krokusach” – 
imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”; 
XLV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych im. Mieczysława Godzwona „Po Ziemi 
Kluczborskiej i Oleskiej” o Puchar Prezydenta RP - współorganizowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy „STOBRAWA”; Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych Bieg Tropem Wilczym – 
współorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Obwód 
Kluczborski; Turniej brydżowy i szachowy – organizowany przez Kluczborskie Stowarzyszenie 
„Zawsze Razem”; Międzynarodowy Turniej Rycerski w Byczynie – organizowany przez Opolskie 
Bractwo Rycerskie; Wydarzenie pn. „Kocham Cię Polsko – Jubileusz 100-lecia Niepodległości 
Polski w Lasowicach Wielkich” i Akcję „Przystanek Happy Bus” – współorganizowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich; III Turniej ALL STARS Baseball w Byczynie – 
organizowany przez OSP Byczyna; Zawody Wędkarskie Spławikowe w Byczynie o Puchar 
Starosty Kluczborskiego – organizowane przez Koło PZW w Byczynie. 

 

Współorganizowanie imprez i udzielenie wsparcia rze czowego w ramach zada ń referatu 
promocji 

Samorząd powiatu kluczborskiego w 2018 roku aktywnie i chętnie współorganizował 
z organizacjami pozarządowymi szereg imprez o  charakterze kulturalnym, turystycznym, 
sportowym itp. Oprócz wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, niejednokrotnie wsparcie to 
miało charakter rzeczowy w postaci zakupu nagród dla zawodników i uczestników konkursów, czy 
też przekazywano na te cele materiały promocyjne powiatu. 
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Samorząd powiatu kluczborskiego współorganizował niżej wymienione przedsięwzięcia poprzez:  

- wsparcie XLV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych im. Mieczysława 
Godzwona „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” o Puchar Prezydenta RP; 

- przekazanie materiałów promocyjnych i pomoc w przygotowaniu dyplomów dla uczestników 
wystaw: „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet”, ”Sercem malowane – Kluczbork 
w kwiatach” – organizowanych przez Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-
Mammograf”;  

- wsparcie projektu „ABC zdrowego stylu życia” w ramach, którego odbył się „Różowy Październik 
w Kluczborku” „Marsz Nadziei – Akcja Krokus” - organizowane przez Stowarzyszenie Regionu 
Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”; 

- ufundowanie nagrody dla laureata konkursu kulinarnego z okazji „Święta Pierogów”  
w Miechowej organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Miechowa; 

- przekazanie materiałów promocyjnych na XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie 
Trele” współorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS”; 

- ufundowanie pucharów na Gminno-Powiatowy Turniej Sołectw – organizator Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Krzywiczyny; 

- ufundowanie nagród Starosty Kluczborskiego dla laureatów „Otwartego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej” na szczeblu powiatowym oraz przygotowanie poczęstunku – organizator Związek 
OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Kluczborku; 

- zakup nagród rzeczowych Starosty Kluczborskiego dla rekordzistów wycieczek rowerowych 
oraz współorganizację spotkania podsumowującego sezon rowerowy – organizator Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału w Kluczborku; 

- przygotowanie podziękowań z okazji XX-lecia Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Bogacicy; 

- udostępnienie sali konferencyjnej na organizację III Turnieju Szachowego  i Brydżowego pod 
patronatem Starosty Kluczborskiego oraz przekazanie materiałów promocyjnych 
i przygotowanie plakatów na imprezy organizowane przez Kluczborskie Stowarzyszenie 
„Zawsze Razem”; 

- współorganizacja Parafialnego Festynu Rodzinnego organizowanego przez „CARITAS” Parafii 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku poprzez przekazanie materiałów 
promocyjnych powiatu kluczborskiego; 

- przekazanie materiałów promocyjnych oraz zorganizowanie poczęstunku dla Zasłużonych 
Honorowych Dawców Krwi – organizator Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Kluczbork; 

- współorganizację III Turnieju ALL STARS Baseball poprzez zakup pucharu Starosty 
Kluczborskiego i wsparcie przy wynajęciu namiotu – organizator OSP Byczyna; 

- zakup pucharów Starosty Kluczborskiego dla zwycięzców zawodów oraz narybku do zarybiania 
stawu w ramach współorganizacji Zawodów Wędkarskich Spławikowych o Puchar Starosty 
Kluczborskiego – organizator Koło PZW w Byczynie; 

- ufundowanie wyjazdu do Filharmonii Opolskiej dla członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło Wołczyn oraz Zespołu „Wrzos” w ramach nagrody Starosty 
Kluczborskiego z okazji jubileuszu działalności; 

- wsparcie projektu „Dożynaj żytko dożynaj – prezentacja spektaklu” poprzez zakup scenografii - 
organizator Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie; 
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- wsparcie zakupu strojów piłkarskich dla drużyny chłopców z powiatu kluczborskiego, grających 
w „Mundialu Orlika” – organizator Opolski Związek Piłki Nożnej; 

- wsparcie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kluczborku,  Byczynie i Wołczynie 
poprzez przekazanie materiałów promocyjnych powiatu kluczborski na licytację; 

- ufundowanie Pucharu Starosty Kluczborskiego w konkursie dla Hodowców Gołębi – organizator 
Polski Związek Hodowców Gołębi w Wołczynie. 

 

Publikacja materiałów prasowych 

W okresie od stycznia do września 2018 powiat kluczborski publikował odpłatnie materiały prasowe 
w tygodniku Kulisy Powiatu, a od stycznia do czerwca 2018 w gazecie FreeTV Kluczbork. Koszt 
publikacji materiałów w Kulisach Powiatu – 16 650 zł brutto (2 strony miesięcznie). Koszt z tytułu 
publikacji we  FreeTV Kluczbork – 3690 zł brutto (1 strona miesięcznie, publikacja materiałów na 
portalu internetowym, w aplikacji mobilnej oraz na portalu społecznościowym Facebook gazety 
FreeTV Kluczbork. 

 

Suma wydatków na wszystkie zadania z zakresu promocji w 2018 roku wyniosła 212 128,34 zł. 

 

Współpraca i działalno ści na rzecz organizacji pozarz ądowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o działalno ści po żytku 
publicznego i o wolontariacie 

Współpraca Powiatu Kluczborskiego w tym obszarze odbywała się na podstawie „Rocznego 
programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” 
uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Współpraca wiązała się między innymi z przystąpieniem organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do 
ogłaszanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające 
realizacje zadań publicznych (Uchwała Nr 130/566/2017 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację 
zadań publicznych w 2018 roku). 

Zadanie to realizował Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku. 

W 2018 roku na realizację zadań publicznych w ramach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono w budżecie powiatu 
kluczborskiego kwotę 103 620,00 zł, w tym: 

a) na zadania z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 5 751,00 zł; 

b) na zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
62 344,00 zł; 

c) na zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 35 525,00 zł. 
 

Do konkursu złożono 27 ofert, wymogi formalne spełniło 26 ofert. 

− W obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dofinansowano 2 zadania na 
łączną kwotę 5 490,00 zł 
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− W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
dofinansowano 16 zadań na łączną kwotę 62 250,00 zł 

− W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  dofinansowano 8 zadań na 
łączną kwotę 35 500,00 zł  

Na podstawie analizy sprawozdań, które zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w Kluczborku bez 
uwag, zgodnie z umową zrealizowanych zostało 25 zadań publicznych. W trzech przypadkach 
dokonano jedynie częściowego zwrotu nie wykorzystanej dotacji. Ponadto w jednym przypadku 
dotyczącym realizacji zadanie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w jednym przypadku oferent zrezygnował z przyznanej dotacji, tym samym nie 
podpisano umowy. 

Łączna kwota faktycznie wykorzystanych środków na dotacje wspierające w 2018 roku wyniosła 
zatem 100 435,00  zł, w tym: 

a) w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 5 490,00 zł; 

b) w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 59 645,00 zł; 
c) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 35 300,00 zł.  

W 2011 roku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym oraz art. 19c ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła Uchwałę Nr 
XIII/93/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogły dotyczyć zakresu: 

− Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
− Działalności charytatywnej; 
− Upowszechniania tradycji, kultury i turystyki; 
− Promocji i organizacji wolontariatu; 
− Edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej; 
− Ochrony przyrody; 
− Porządku bezpieczeństwa publicznego. 

W 2018 roku złożono dwa wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
W ramach zawartych umowy przyznano wsparcie rzeczowe z budżetu powiatu na kwoty: 
2 180,00 zł i 2 400,00 zł. 

W obszarze tym nie realizowano żadnych inwestycji. 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Powiat kluczborski w 2018 roku na podstawie porozumienia FN.I-PP/3052/4/2005 z dnia 8 marca 
2005 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 15.02.2017 r. do ww. porozumienia zlecił zadanie prowadzenia 
Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku. 

Przekazano na ten cel dotację w wysokości 39 224 zł. Została ona przeznaczona na powiększenie 
zbiorów bibliotecznych, prenumeratę czasopism, wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Biblioteki 
łańcuchowej oraz udział w wynagrodzeniach pracownika i instruktora biblioteki. 

W Bibliotece zarejestrowano 4338 czytelników, w tym 755  w filiach wiejskich, liczba odwiedzin 
w wypożyczalni wyniosła 32 540 Na zewnątrz wypożyczono 93 574 książek, 4466 zbiorów 
specjalnych i 1438 czasopism. Liczba odwiedzających czytelnię 9765.  
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Biblioteka prowadziła działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i promocyjną. Zrealizowała 
77 lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych, 16 warsztatów dla dzieci i dorosłych, ferie 
w bibliotece, cykl szkoleń komputerowych dla seniorów, 26 wykładów i pogadanek, 6 wystaw, 
4 spotkania autorskie, 67 spotkań w ramach głośnego czytania, 77 spotkań dla czytelników, 
69 wystawek i gazetek, przejęto 23 wycieczki dzieci ze szkół i przedszkoli (540 uczestników). 

 

23. ADMINISTRACJA 

Starostwo Powiatowe na bieżąco starało się zabezpieczyć funkcjonowanie urzędu w celu realizacji 
ustawowych zadań oraz obsługi zarządu i rady powiatu. 

 
Skargi i wnioski, które wpłyn ęły do Starostwa Powiatowego w Kluczborku  w 2018 r.  
 
W 2018 roku do tut. Starostwa wpłynęły 3 skargi na: 

− dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku – skargę uznano za nieuzasadnioną, 
po przedłużeniu terminu, udzielono odpowiedzi skarżącej; 

− pracownika Wydziału Komunikacji i Transportu tut. Starostwa – skargę uznano za 
nieuzasadnioną, odpowiedzi skarżącej udzielano w ustawowym terminie; 

− dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku – skargę uznano za 
nieuzasadnioną, po przedłużeniu terminu, udzielono odpowiedzi skarżącej. 

 
Wpłynęło również 5 wniosków, które dotyczyły: 

− 4 wnioski - pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, odpowiedzi wnioskodawcy udzielano 
w ustawowym terminie; 

− 1 wniosek – remontu drogi powiatowej, odpowiedzi wnioskodawcy udzielano  
w ustawowym terminie. 

  
Informacja o petycjach składanych do Starostwa Powi atowego w Kluczborku w 2018 r. 
  
W 2018 roku do tut. Starostwa wpłynęła 1 petycja. Jej przedmiotem było podjęcie próby 
oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane 
jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, 
w których przewidywane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc.) za lata 
2017–2018. 
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IX. Podsumowanie 
 

Niniejszy Raport pokazuje, że rok 2018 był dla powiatu kluczborskiego okresem, w którym z jednej 
strony skutecznie wykonywano zadania w poszczególnych obszarach jego działalności, z drugiej 
natomiast - uwidocznił się fatalny stan finansów powiatu, który miał bezpośredni wpływ na 
wezwanie, na początku 2019 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową wyłonionego po 
wyborach samorządowych nowego Zarządu Powiatu, do przygotowania i uchwalenia programu 
postępowania naprawczego. Przyczynami tego było niewypracowanie założonych dochodów, 
szczególnie ze sprzedaży mienia, przesuwanie w czasie płatności zobowiązań, zmiany 
harmonogramu spłat kredytów i pożyczek oraz zwiększenie kosztów zadłużenia. 
 
Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła program postępowania naprawczego Uchwałą Nr V/34/2019 
z dnia 20 marca 2019 r. Jego wdrażanie będzie niestety rzutować na najbliższe lata funkcjonowania 
samorządu powiatowego, który musi praktycznie zrezygnować z nowych inwestycji 
i skoncentrować się na naprawieniu finansów powiatu.  
 
Z przeprowadzonego audytu, zleconego przez nowy Zarząd Powiatu, wynika że oszczędności 
powinny zostać wprowadzone już kilka lat temu, a kierunek działalności poprzednich władz powiatu 
polegający na realizowaniu za wszelką cenę inwestycji i innych przedsięwzięć, kosztem zaciągania 
pożyczek i kredytów nie był właściwy. 
 
Najbliższe trzy lata będą okresem prowadzenia działań naprawczych i bardzo trudnych, ale 
koniecznych decyzji, które uzdrowią finanse powiatu kluczborskiego i pozwolą w konsekwencji na 
przyjęcie  pozytywnego  kierunku zrównoważonego rozwoju naszego powiatu. 

 

 


