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I. Charakterystyka Powiatu Brzeskiego 

1. Położenie i cechy charakterystyczne 
 

Powiat brzeski to obszar leżący w zachodniej części województwa opolskiego, 

obejmujący: Gminę Miasto Brzeg, Gminę Skarbimierz, Miasto i Gminę Grodków, Miasto i 

Gminę Lewin Brzeski, Gminę Lubsza i Gminę Olszanka. W strukturze osadniczej przeważają 

wsie - 92 sołectwa. Są trzy miasta: Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski. W województwie 

opolskim powiat brzeski stanowi ok. 9% pod względem powierzchni i zaludnienia 

(powierzchnia 9,32 %, ludność 9,15%), co plasuje go piątym miejscu- pod względem 

zaludnienia, a na czwartym pod względem powierzchni.  

Szczególne znaczenie ma przebiegająca przez teren powiatu autostrada A4, będąca 

częścią szlaku komunikacyjnego Berlin - Kijów. Na terenie powiatu znajduje się zjazd z 

autostrady w miejscowości Przylesie (tzw. Węzeł Brzeg). Przez teren powiatu brzeskiego 

przebiegają pod nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dwie drogi 

krajowe: droga krajowa nr 94 relacji Chojnów – Kraków (Balice) oraz droga krajowa nr 39 

relacji Łagiewniki – Kępno. Sieć dróg wojewódzkich liczy 128 km (9 dróg). Łączna długość 

dróg powiatowych wynosi 318 km. Sieć ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu 

brzeskiego z uwagi na wzrastające ciągle natężenie ruchu drogowego jest nieprzystosowana 

do przenoszenia coraz większych obciążeń komunikacyjnych. Nie ma kompleksowych 

rozwiązań uwzględniających usprawnienie ruchu w miastach. Dotychczasowy układ 

funkcjonalny dróg nie odpowiada określonym parametrom technicznym oraz nie zapewnia w 

pełni bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Równolegle do autostrady przez powiat brzeski przebiega linia kolejowa Opole-

Wrocław. Trasa ta jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce. Ponadto 

przez powiat brzeski przebiegają inne linie kolejowe: 

 Opole - Wrocław (przez północną część powiatu - miejscowości Tarnowiec, Mąkoszyce  

w gminie Lubsza), 

 Brzeg – Grodków – Nysa. 

Ważnym szlakiem transportowym jest również rzeka Odra, chociaż infrastruktura 

hydrotechniczna nie pozwala na pełne wykorzystanie rzeki i nadanie jej III klasy 

żeglowności. 

Powiat brzeski znacząco wyróżnia się spośród innych powiatów Opolszczyzny liczbą i 

znaczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego. Wynika to z bogatej spuścizny dziejowej 

Ziemi Brzeskiej, którą kształtowały 4 kultury: polska, czeska, niemiecka i żydowska. 

Do najwartościowszych obiektów zabytkowych należą: Zamek Piastów Śląskich- perła 

renesansu śląskiego- od 2018 r. Pomnik Historii, zespół średniowiecznych polichromii (tzw. 

Szlak Polichromii Brzeskich) w 18 miejscowościach, (z czego najcenniejsze znajdują się w 

Małujowicach, Krzyżowicach, Pogorzeli i Strzelnikach), ratusz w Brzegu pochodzący z XVI 

w., barokowy kościół pw. Św. Krzyża w Brzegu. 

Cechą charakterystyczną powiatu są duże obszary leśne, w tym Stobrawski Park 

Krajobrazowy. 
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Stopa bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. wynosiła 8,9 %, co przekładało się na 

liczbę 2 479 osób bezrobotnych. Wskaźnik ten o około 3% przekracza średnią wojewódzką i 

krajową. Wśród bezrobotnych nieznaczną większość stanowiły kobiety (59,7%). Wśród osób 

bezrobotnych prawa do zasiłku pozbawionych jest  znacząca większość ok. 76,9%. 

Powiat Brzeski wyróżniają duże tereny przeznaczone pod inwestycje. Tereny 

Skarbimierza stanowiące podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-

Park” o powierzchni ok. 400 ha stały się miejscem inwestycji  m.in. Aquila Brzeg, Donaldson 

Polska, FPS Polska, Great Maple Company, Adient Poland, Mondelez Polska Production oraz 

pierwszego azjatyckiego inwestora w powiecie brzeskim Mitsui High-tec z Japoni.  

Teren wokół zjazdu z autostrady A-4 (Węzeł Brzeg) jest ogromną szansą inwestycyjną 

Gminy Olszanka i Grodków. Duzy potencjał stanowią również tereny inwestycyjne w miejscu 

byłej bazy wojskowej w Brzegu. Zagospodarowanie tych terenów powinno przyczynić się do 

znacznego zwiększenia zatrudnienia w powiecie brzeskim. 

 

2. Organa władzy 

1) Rada Powiatu Brzeskiego 

Rok 2018 był przełomowym dla V (2014-2018) i VI kadencji Rady Powiatu Brzeskiego 

(2018 – 2023).  

V (2014-2018)  - w roku 2018 odbyło się 7 posiedzeń sesji Rady Powiatu Brzeskiego  

w tym 1 posiedzenie zwołane poza planem pracy Rady .  

VI (2018-2023) – w roku 2018 odbyły się 2 posiedzenia (w tym 1 sesja w dwóch częściach). 

 

W roku 2018 w ramach V kadencji Rady Powiatu Brzeskiego struktura przedstawia się 

następująco :  

Starosta : Maciej STEFAŃSKI 

Wicestarosta : Jan GOLONKA  

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego 

Stanisław KOWALCZYK 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego 

Natalia DEMSKA 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego 

Klemens JAKUBOWSKI 

Skład Rady Powiatu Brzeskiego V kadencji (2014- 2018): 

1. BORT Jan 

2. DZIASEK Adam 

3. GROCHOWSKI Mariusz 

4. HARGOT  Jacek 

5. JOŃCZYK Ryszard 
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6. KOMARNICKI Tomasz 

7. KOSTRZEWA  Arletta 

8. KOWALKOWSKA Bożena 

9. MAZURKIEWICZ  Jacek 

10.  NIESŁUCHOWSKI  Jacek 

11.  PUSZCZEWICZ  Krzysztof 

12.  RÓŻA  Tomasz 

13.  SOCHA  Dariusz 

14.  WITOŃ Alojzy 

15.  ZDEBIK Cecylia 

16.  ZEMAN Tomasz 

 

W ramach Rady Powiatu V kadencji funkcjonowały następujące komisje : 

1 .Komisja  Rewizyjna: 

Cecylia ZDEBIK  - przewodnicząca 

2. Komisja  Zdrowia : 

Mariusz GROCHOWSKI -  przewodniczący 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 

Jacek MAZURKIEWICZ  - przewodniczący 

4. Komisja Rozwoju i Gospodarki: 

Adam DZIASEK  -  przewodniczący 

5. Komisja Budżetowa: 

Jan BORT  – przewodniczący 

 

Dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Brzeskiego VI kadencji , gdzie 

struktura przedstawia się następująco:  

Starosta : Jacek MONKIEWICZ 

Wicestarosta : Ewa SMOLIŃSKA 

 

Skład Rady Powiatu Brzeskiego VI kadencji (2018- 2023): 

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego 

Janusz  JAKUBÓW 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego 

Józef KACZAN 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego 

Zuzanna  GAJEWSKA 

Skład Rady Powiatu Brzeskiego VI kadencji (2018-2023): 

1. Adam  DZIASEK 

2. Mariusz GROCHOWSKI 
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3. Julia  GOJ-BIRECKA 

4. Mieczysław  GRZYBEK 

5. Klemens  JAKUBOWSKI 

6. Stanisław JURASZ 

7. Monika  JUREK 

8. Tomasz  KOMARNICKI 

9. Arletta  KOSTRZEWA 

10. Arkadiusz  MAJEWSKI 

11. Tomasz  RÓŻA 

12. Maciej STEFAŃSKI 

13. Janusz SUZANOWICZ 

14. Tomasz  TRZASKA 

15. Jerzy  WÓJCIK 

16. Cecylia  ZDEBIK 

W ramach Rady Powiatu V kadencji funkcjonują następujące komisje: 

1. Komisja Rewizyjna  

ZDEBIK Cecylia – Przewodnicząca Komisji  

2. Komisja Budżetowa  

GRZYBEK Mieczysław – Przewodniczący Komisji  

3. Komisja Rozwoju i Gospodarki  

WÓJCIK Jerzy – Przewodniczący Komisji  

4. Komisja Skarg , Wniosków i Petycji 

TRZASKA Tomasz – Przewodniczący Komisji  

5.  Komisja Oświaty , Kultury i Sportu  

DZIASEK Adam- Przewodniczący Komisji  

6. Komisja Zdrowia  

SUZANOWICZ Janusz – Przewodniczący Komisji  
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu Brzeskiego za 2018 rok obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała nr XXXVII/ 290/18 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy  w Brzegu   do 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim (IV)”  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

zrealizowano 

2. Uchwała nr XXXVII/ 291/18 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy   w Brzegu do 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (IV)” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

zrealizowano 

3. Uchwała nr XXXVII/ 292/18 w sprawie zmniejszenia opłat za 

wydanie dowodu rejestracyjnego. 
zrealizowano 

4. Uchwała nr XXXVII/ 293/18 w sprawie przystąpienia  Powiatu 

Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy    w Brzegu do 

realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje skrzydła” w ramach 

Programu Erasmus + współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.   

zrealizowano 

5. Uchwała nr XXXVII/ 296/18  zmieniająca  uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018. 
zrealizowano 

6. Uchwała nr XXXVII/ 297/18 w sprawie zgody na przekazanie 

w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego. 

zrealizowano 

7. Uchwała nr XXXVII/ 298/18 w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Brzegu za 2017 rok. 

zrealizowano 

8. Uchwała nr XXXVIII/ 300/18 w sprawie  przystąpienia przez 

Powiat Brzeski do realizacji projektu pn. „Opolskie 

Szkolnictwo Zawodowe  dla rynku pracy” w ramach RPO WO 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

zrealizowano 

9. Uchwała nr XXXVIII/ 301/18 w sprawie zasad postępowania 

dotyczących udzielenia dotacji  w zakresie ratownictwa 

wodnego. 

zrealizowano 

10. Uchwała nr XXXVIII/ 302/18 w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla OSP. 
zrealizowano 

11. Uchwała nr XXXVIII/303/18  zmieniająca uchwałę w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykup.  
zrealizowano 

12. Uchwała  nr  XXXVIII/304/18  w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej .   
zrealizowano 

13. Uchwała nr XXXVIII/ 305/18  zmieniająca  uchwałę w sprawie zrealizowano 
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uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego  na rok 2018. 

14. Uchwała nr XXXIX/306/18 w sprawie określenia zadań , na 

które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu  

zrealizowano 

15. Uchwała nr XXXIX/307/18 w sprawie uchwalenia 

Powiatowego programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na 

lata 2018 – 2020                          

zrealizowano 

16. Uchwała nr XXXIX/308/18 w sprawie podniesienia stawki 

wynagrodzenia prowadzącemu rodzinę zastępczą zawodową  
zrealizowano 

17. Uchwała nr XXXIX/309/18 w sprawie wspólnego zamówienia 

publicznego na dostawę energii elektrycznej  
zrealizowano 

18. Uchwała nr XXXIX/311/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej  
zrealizowano 

19. Uchwała nr XXXIX/312/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 
zrealizowano 

20. Uchwała nr XXXIX/313/18 w sprawie  rozpatrzenia  skargi  w 

części  dotyczącej działań Starosty Brzeskiego 
zrealizowano 

21. Uchwała nr XXXIX/314/18 w sprawie  rozpatrzenia  wniosku 

w sprawie zmiany bądź uchylenia uchwały Rady Powiatu 

Brzeskiego  nr XXXIII/247/17 z dnia 28 września 2017 r.  w 

sprawie opłat   i kosztów związanych  z usuwaniem  pojazdów 

na 2018 r.  

zrealizowano 

22. Uchwała nr XXXIX/315/18 w sprawie rozpatrzenia  wniosku w 

sprawie  remontu drogi powiatowej nr 1171 O  prowadzącej  do 

przysiółka  Lednica. 

zrealizowano 

23. Uchwała nr XL/316/18 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  

finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu   
zrealizowano 

24. Uchwała nr XL/317/18 w sprawie udzielenia absolutorium  dla  

Zarządu Powiatu Brzeskiego  za 2017 r. 
zrealizowano 

25. Uchwała nr XL/318/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych w 2018 r. 
zrealizowano 

26. Uchwała nr XL/319/18 w sprawie opinii o łączeniu powiatów 

w podziale województwa na okręgi wyborcze. 
zrealizowano 

27. Uchwała nr XL/322/18 w sprawie opinii dotyczącej 

potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”. 
zrealizowano 

28. Uchwała nr XL/323/18 zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia woli współdziałania Powiatu Brzeskiego z Gminą 

Grodków przy wykonaniu zadania inwestycyjnego 

realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 

VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, 

działanie 6.1 Infrastruktura drogowa. 

zrealizowano 

29. Uchwała nr XLI/ 324/18 w sprawie sprawozdania  i wyniku 

finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za 2017 r. , 
zrealizowano 

30. Uchwała  nr XLI /325/18 w sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa powiatu  
zrealizowano 

31.  Uchwała nr XLI/ 326/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
zrealizowano 
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32. Uchwała nr XLI/ 327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 . 
zrealizowano 

33. Uchwała nr XLI/ 328 /18 w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego 

oraz nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład tego 

zespołu.  

zrealizowano 

34. Uchwała nr XLI/ 329/18 w sprawie zasad ustalania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych 

dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta 

Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego . 

zrealizowano 

35. Uchwała nr XLI/ 330/18 w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagradzania. 

zrealizowano 

36. Uchwała nr XLI/ 331/18 w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pod tytułem „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”, ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej VIII- 

Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej ( druk nr 9), 

zrealizowano 

37. Uchwała nr XLI/ 332/18 w sprawie wspólnej obsługi w 

zakresie inspektora ochrony danych. 
zrealizowano 

38. Uchwała nr XLI/ 333/18 w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego  bilansu Powiatu za 2017 rok .  
zrealizowano 

39. Uchwała nr XLI/334/18 w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego za cenę obniżoną 

oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego. 

zrealizowano 

40. Uchwała nr XLII/335/18 w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu. 

zrealizowano 

41. Uchwała nr XLII/336/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 
zrealizowano 

42. Uchwała nr XLII/337/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej – dokument w formie elektronicznej . 
zrealizowano 

43. Uchwała nr XLII/338/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018.  
zrealizowano 

44. Uchwała nr XLII/339/18 w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu Brzeskiego nr XLI/328/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.  
zrealizowano 

45. Uchwała nr XLII/340/18 w sprawie zmiany uchwały nr 

XLI/329/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 

r.  

zrealizowano 

46. Uchwała nr XLIIII/ 341/18 w sprawie zmiany statutu powiatu. zrealizowano 
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47. Uchwała  nr XLIII  /342/18 zmieniająca  uchwałę Nr 

XXXIX/306/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu. 

zrealizowano 

48. Uchwała nr XLIII/ 343 /18 w sprawie pozbawienia części drogi 

nr 1167 O (dz. nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice) w 

miejscowości Michałowice kategorii drogi powiatowej. 

zrealizowano 

49. Uchwała nr XLIII/ 344/18 w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Brzeskiego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu 

Rejonowego w Brzegu.  

zrealizowano 

50. Uchwała nr XLIII/ 345/18 w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego za cenę obniżoną.  
zrealizowano 

51. Uchwała  nr  XLIII/346/18  zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
zrealizowano 

52. Uchwał nr XLIII/ 347/18 zmieniająca  uchwałę w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018. 
zrealizowano 

53. Uchwała nr XLIII/ 348/18 w sprawie zawarcia współpracy 

partnerskiej pomiędzy Powiatem Brzeskim a Powiatem 

Nyskim.   

zrealizowano 

54. Uchwała nr XLIV/350/18 w sprawie przyjęcia programu 

naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. 
zrealizowano 

55. Uchwała nr XLIV/353/18 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXXIX/306/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu  

zrealizowano 

56. Uchwała nr XLIV/354/18 w sprawie programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2019 r.  
zrealizowano 

57. Uchwała nr XLIV/355/18 w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych w 2018r.   
zrealizowano 

58. Uchwała nr XLIV/356/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 
zrealizowano 

59. Uchwała nr XLIV/357/18 w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018  
zrealizowano 

60. Uchwała nr I/1/18 w sprawie przewodniczącego rady. zrealizowano 

61. Uchwała nr I/2/18 w sprawie wiceprzewodniczącego rady.  zrealizowano 

62. Uchwała nr I/3/18 w sprawie wiceprzewodniczącego rady. zrealizowano 

62. Uchwała nr I/4/18 w sprawie starosty. zrealizowano 

63. Uchwała nr I/5/18 w sprawie wicestarosty. zrealizowano 

64. Uchwała nr I/6/18 w sprawie członka zarządu. zrealizowano 

65. Uchwała nr I/7/18 w sprawie członka zarządu. zrealizowano 

66. Uchwała nr I/8/18 w sprawie członka zarządu.  zrealizowano 

67. Uchwała nr I/9/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018. 
zrealizowano 

68. Uchwała nr I/10/18 zmieniająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
zrealizowano 
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69. Uchwała nr I/11/18 w sprawie odwołania skarbnika powiatu. zrealizowano 

70. Uchwała nr I/12/18  w sprawie Komisji Budżetowej. zrealizowano 

71. Uchwała nr I/13/18 w sprawie przewodniczącego Komisji 

Budżetowej. 
zrealizowano 

72. Uchwała nr I/14/18 w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki. zrealizowano 

73. Uchwała nr I/15/18 w sprawie przewodniczącego Komisji 

Rozwoju i Gospodarki. 
zrealizowano 

74. Uchwała nr I/16/18 w sprawie Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 
zrealizowano 

75. Uchwała nr I/17/18 w sprawie przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 
zrealizowano 

76. Uchwała nr I/18/18 w sprawie Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu. 
zrealizowano 

77. Uchwała nr I/19/18 w sprawie przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 
zrealizowano 

78. Uchwała nr I/20/18 w sprawie Komisji Zdrowia. zrealizowano 

79. Uchwała nr I/21/18 w sprawie przewodniczącego Komisji 

Zdrowia. 
zrealizowano 

80. Uchwała nr I/22/18 w sprawie Komisji Rewizyjnej. zrealizowano 

81. Uchwała nr I/23/18 w sprawie wynagrodzenia starosty. zrealizowano 

82. Uchwała nr I/24/18 w sprawie  powołania skarbnika powiatu. zrealizowano 

83. Uchwałę nr II/25/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2019-2032.  
zrealizowano 

84. Uchwała nr II/26/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Brzeskiego na  rok 2019. 
zrealizowano 

85. Uchwała nr II/27/18 w sprawie opłat i kosztów związanych z 

usuwaniem pojazdów na 2019 r., 
zrealizowano 

86. Uchwała nr II/28/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/306/18 z 

dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 

uwzględnieniem planu finansowego Funduszu, 

zrealizowano 

87. Uchwała nr II/29/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego w 2019 

r., 

zrealizowano 

88. Uchwała nr II/30/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na    rok 2018.  
zrealizowano 

89. Uchwała nr II/31/18 w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 
zrealizowano 

90. Uchwała nr II/32/18 w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady do pełnienia czynności 

związanych z wykonywaniem podróży służbowych przez 

Przewodniczącego Rady. 

zrealizowano 

91. Uchwała nr II/33/18 w sprawie delegowania radnych do składu 

Komisji Bezpieczeństwa   i Porządku, 
zrealizowano 

92. Uchwała nr II/34/18 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu   Brzeskiego na rok 2019. 
zrealizowano 
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2) Zarząd Powiatu Brzeskiego  

W V kadencji Zarząd Powiatu Brzeskiego w 2018 roku kształtował się następująco:  

Maciej Stefański – Przewodniczący Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Jan Golonka - Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Jacek Hargot - Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Arletta Kostrzewa - Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Tomasz Róża - Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego 

W VI kadencji Zarząd Powiatu Brzeskiego ukonstytuował się w następującym składzie: 

Jacek Monkiewicz – Przewodniczący Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Ewa Smolińska – Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu Brzeskiego 

Monika Jurek- Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego  

Tomasz Komarnicki- Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego  

Arletta Kostrzewa- Etatowy Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego 

Uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego podjęte w 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

DATA 

 

 

NUMER 

 

TYTUŁ 

05.01.2018r. 412/2018 W sp. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu 

05.01.2018r. 413/2018 W sp. udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

05.01.2018r. 414/2018 W sp. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu 

05.01.2018r. 415/2018 W sp. udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

05.01.2018r. 416/2018 W sp. zmian budżetu powiatu na 2018r. 

05.01.2018r. 417/2018 W sp. zaciągnięcia w roku 2018 kredytu krótkoterminowego na 

sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu Powiatu Brzeskiego oraz wskazania członków Zarządu 

Powiatu Brzeskiego do dokonania czynności prawnych polegających 

na zaciągnięciu kredytu. 

05.01.2018r. 418/2018 W sp. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami oraz ostatecznych kwot dochodów 

i wydatków przyjętych w budżecie na 2018 rok. 

16.01.2018r. 419/2018 W sp. wydania opinii w sprawie pozbawienia części drogi nr 1571 D 

(działka nr 10/1 AM-43 obręb Oława)-ul. Zwierzyniecka w Oławie 

kategorii drogi powiatowej 

16.01.2018r. 420/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania 

etatu przez nauczyciela 

16.01.2018r. 421/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania 

etatu przez nauczyciela 
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16.01.2018r. 422/2018 W sp. planu dofinansowania w 2018r. form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Brzeski 

16.01.2018r. 423/2018 Uchylająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. 

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu”. 

16.01.2018r. 424/2018 W sp. komisji przetargowej na zadanie pn. „e-szpital – stworzenie 

cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 

przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu”. 

16.01.2018r. 425/2018 W sp. podziału środków przyznanych na realizacje programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r. 

16.01.2018r. 426/2018 W sp. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez 

organizacje pozarządowe 

16.01.2018r. 427/2018 W sp. komisji przetargowej na zadanie pn. „Modernizacja brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z 

centralna sterylizatornią w brzeskim Centrum Medycznym – trzecie 

postepowanie” 

16.01.2018r. 428/2018 W sp. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków 

16.01.2018r. 429/2018 W sp. zmian budżetu powiatu na 2018r. 

23.01.2018r. 430/2018 W sp. wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego 

30.01.2018r. 431/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania 

etatu przez nauczyciela 

06.02.2018r. 432/2018 W sp. zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy 

Społecznej w Grodkowie 

06.02.2018r. 433/2018 W sp. komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i 

wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu >>Powiat 

Brzeski wspiera kształcenie zawodowe<<” realizowanego w ramach 

poddziałania 9.2.1. Wsparcie kształcenie zawodowe regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 

06.02.2018r. 434/2018 W sp. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez 

organizacje pozarządowe 

06.02.2018r. 435/2018 W sp. zmian budżetu powiatu na 2018r. 

 

13.02.2018r. 436/2018 W sp. zmian budżetu powiatu na 2018r. 

 

13.02.2018r. 437/2018 W sp. określenia formy przekazywania sprawozdań przez 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu brzeskiego 

20.02.2018r. 438/2018 W sp. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego położonej w Brzegu 

20.02.2018r.  439/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie wynajęcia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 

20.02.2018r. 440/2018 W sp. zmian w budżecie Powiatu na 2018r.  

06.03.2018r. 441/2018 Zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa 

06.03.2018r. 442/2018 W sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r. 

20.03.2018r. 443/2018 Dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia części drogi nr 104334 O 

(działka nr 253/1 obręb Półwiosek) – ul. Cicha w Grodkowie 
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kategorii drogi gminnej 

20.03.2018r. 444/2018 Dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia części drogi nr 104378 O 

(działka nr 187/1 obręb Grodków-Miasto) – ul. Słowackiego w 

Grodkowie kategorii drogi gminnej 

20.03.2018r. 445/2018 W sp. zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

27.03.2018r. 446/2018 W sp. wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach 

27.03.2018r. 447/2018 W sp. wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach 

27.03.2018r. 448/2018 W sp. wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach 

27.03.2018r. 449/2018 W sp. ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez 

organizacje pozarządowe 

27.03.2018r. 450/2018 W sp. komisji przetargowej na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół 

Specjalnych w Brzeg 

27.03.2018r. 451/2018 W sp. wskazania kandydata do składu Rady Muzeum przy Muzeum 

Piastów Śląskich w Brzegu 

27.03.2018r. 452/2018 W sp. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Brzeskiego, za 2017 rok 

10.04.2018r. 453/2018 W sp. komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i 

wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży 

dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w 

ramach projektu „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” 

realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Wsparcie kształcenia 

zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

10.04.2018r. 454/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół 

Szkół Specjalnych  

w Brzegu 

10.04.2018r. 455/2018 W sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. 

17.04.2018r. 456/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół 

Szkół Specjalnych  

w Brzegu 

17.04.2018r. 457/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „BDOT500 i GESUT 

dla gminy Grodków – obszar wiejski” 

17.04.2018r. 458/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

19.04.2018r. 459/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa sprzętu 

i wyposażenia do pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży 

dla zawodu sprzedawca w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu 

w ramach projektu »Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe«” 

– II postępowanie 

08.05.2018r. 460/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

15.05.2018r. 461/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Zakup zestawów 

komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji 
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gruntów” 

15.05.2018r. 462/2018 W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z 

zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. 

15.05.2018r. 463/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

29.05.2018r. 464/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

12.06.2018r. 465/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przebudowa sali 

dydaktycznej pracowni analizy żywności wraz z instalacjami w ZSZ 

nr 1  

w Brzegu” w ramach projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera 

kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. 

Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

12.06.2018r. 466/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Zakup 9 zestawów 

komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji 

gruntów” – II postępowanie 

12.06.2018r. 467/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Modernizacja 

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku 

operacyjnego wraz  

z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym – 

powtórzenie podobnych robót budowlanych” 

12.06.2018r. 468/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

19.06.2018r. 469/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 

dostawa sprzętu  

i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” 

realizowane  

w ramach działania 10.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

19.06.2018r. 470/2018 W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych 

19.06.2018r. 471/2018 W sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Brzegu 

19.06.2018r. 472/2018 W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Brzegu 

 

19.06.2018r. 473/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Zakup zestawów 

komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu” 

19.06.2018r. 474/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

19.06.2018r. 475/2018 W sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej                                

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

28.06.2018r. 476/2018 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Brzegu 

28.06.2018r. 477/2018 W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „SZANSA NA 

PRZYSZŁOŚĆ” w 

 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Opolskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja 

społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej 

28.06.2018r. 478/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

10.07.2018r. 479/2018 W sprawie zbycia stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego 

udziału w nieruchomości położonej w Brzegu 

10.07.2018r. 480/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

20.07.2018r. 481/2018 W sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Brzegu 

20.07.2018r. 482/2018 W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 

Brzegu 

20.07.2018r. 483/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

31.07.2018r. 484/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.  

07.08.2018r. 485/2018 W sprawie powołania biegłego w postępowaniu na zadanie pn. „E-

szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, 

gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego  

w Brzegu” 

07.08.2018r. 486/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

17.08.2018r. 487/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu 

krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskiego oraz wskazania 

członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonania czynności 

prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu. 

17.08.2018r. 488/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadania pn. „Udzielenie i obsługa 

kredytu długoterminowego w kwocie 16 000 000,00 Pln” 

30.08.2018r.  489/2018 W sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela 

30.08.2018r. 490/2108 W sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu przez nauczyciela 

30.08.2018r.  491/2018 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r. 

30.08.2018r. 492/2018 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

za I półrocze 2018r.  

30.08.2018r. 493/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „E-szpital – 

stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, 

gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu – drugie postępowanie”. 

11.09.2018r. 494/2018 W sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Powiatu Brzeskiego 

11.09.2018r. 495/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. 

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 

branżach – dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół 

Ekonomicznych  

w Brzegu” realizowane w ramach działania 10.4. Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2012 

11.09.2018r. 496/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

18.09.2018r. 497/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

18.09.2018r. 498/2018 W sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych 

27.09.2018r. 499/2018 W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego 

09.10.2018r. 500/2018 W sprawie zaopiniowania programu ochrony środowiska dla Gminy 

Grodków 

09.10.2018r. 501/2018 W sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzegu 

09.10.2018r. 502/2018 W sprawie rozłożenia na raty ceny zbycia udziału w prawie 

współwłasności nieruchomości położonej w Brzegu 

09.10.2018r. 503/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Przekształcenie 

mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych 

BDOT 500 i GESUT dla gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski” 

09.10.2018r. 504/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Dostawa tablic 

rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu” 

09.10.2018r. 505/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

16.10.2018r. 506/2018 Zmieniająca uchwałę z dnia 4 lutego 2013 r. nr 253/2013 w sprawie 

ustalenia stawki czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące 

własność Powiatu Brzeskiego. 

16.10.2018r. 507/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

25.10.2018r. 508/2018 W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Brzeskiego położonej w Grodkowie 

25.10.2018r. 509/2018 W sprawie zaopiniowania programu ochrony środowiska dla Gminy 

Olszanka 

25.10.2018r. 510/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „E-szpital – 

stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, 

gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie postępowanie 

31.10.2018r. 511/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

06.11.2018r. 512/2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu 

06.11.2018r. 513/2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

06.11.2018r. 514/2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu 

06.11.2018r. 515/2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

06.11.2018r. 516/2018 W sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego 

przez organizacje pozarządowe 

06.11.2018r. 517/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

15.11.2018r. 518/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 

roboty budowlane” realizowanego w ramach działania 10.4. Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

15.11.2018r. 519/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „Wsparcie 
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kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 

dostawa sprzętu  

i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” – drugie 

postępowanie, realizowanego w ramach działania 10.4. Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

15.11.2018r. 520/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

15.11.2018r. 521/2018 W sprawie określenia szczegółowości sporządzania projektów 

planów finansowych jednostek budżetowych 

15.11.2018r. 522/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania niektórych uprawnień 

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

04.12.2018r. 1/2018 Zmieniająca regulamin organizacyjny starostwa 

04.12.2018r. 2/2018 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania 

przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie 

wieczyste, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Brzeskiego 

04.12.2018r. 3/2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o 

awans  

na stopień nauczyciela mianowanego 

04.12.2018r. 4/2018 W sprawie przyznania okresowego stypendium sportowego 

04.12.2018r. 5/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

11.12.2018r. 6/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 

19.12.2018r. 7/2018 W sprawie wynajęcia lokalu stanowiącego własność Powiatu 

Brzeskiego 

19.12.2018r. 8/2018 W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych 

19.12.2018r. 9/2018 W sprawie komisji przetargowej na zadanie pn. „»Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach« - 

dostawa sprzętu  

i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” – 

trzecie postępowanie 

19.12.2018r. 10/2018 W sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r. 
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II. Charakterystyka Starostwa Powiatowego w Brzegu 

1. Organizacja Starostwa Powiatowego w Brzegu 
 

W skład Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2018 r. wchodzą następujące 

równorzędne komórki organizacyjne (w tym wydziały, referaty, zespoły, biura i stanowiska 

samodzielne): 

1) Wydział Organizacyjno-Prawny, 

2) Inspektor Ochrony Danych, 

3) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych, 

4) Audytor Wewnętrzny, 

5) Zespół Kontroli, 

6) Biuro Rady Powiatu,  

7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,  

8) Wydział Oświaty i Sportu, 

9) Wydział Ochrony Środowiska,  

10) Wydział Komunikacji, 

11) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  

12) Wydział Budownictwa, 

13) Wydział Finansowo-Budżetowy, 

14) Stanowisko ds. Zdrowia, 

15) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  

16) Wydział Rozwoju i Promocji, 

17) Wydział Inwestycji i Remontów, 

18) Rzecznik Prasowy, 

19) Powiatowy Konserwator Zabytków. 

 

1) Wydział Organizacyjno-Prawny 

1.1) Działalność 

Wydział Organizacyjno-Prawny zgodnie z regulaminem zajmuje się: 

a) w zakresie spraw obywatelskich: 

 umawianiem terminów i organizacją systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,  

poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez adwokatów, radców prawnych 

i organizacje pozarządowe, 

 potwierdzaniem profilu zaufanego, 

 prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, 

 udziałem w niektórych rodzajach pomocy repatriantom i posiadaczom Karty Polaka, 

b) organizacją urzędu, to jest: 

 obsługą zarządu powiatu (w 2018 r. podczas 51 posiedzeń podjęto 121 uchwał 

dotyczących m.in. budżetu, szkół powiatowych, gospodarką nieruchomościami, 

zamówień publicznych, organizacji urzędu itp.), 
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 przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek (np. w 2018 r. przyjęto co najmniej 54 243 

przesyłek wpływających), 

 prowadzeniem archiwum zakładowego, 

 obsługą kadrową i socjalną pracowników starostwa i kierowników jednostek  

powiatu (w tym oświadczeniami majątkowymi), 

 administrowaniem budynkami starostwa (w tym zapewnianiem ochrony i sprzątania), 

zaopatrzeniem biurowym oraz zapewnianiem infrastruktury informatycznej, 

 przygotowaniem projektów aktów prawnych dotyczących organizacji pracy urzędu, 

 prowadzeniem rejestrów i zbiorów (np. skarg, zarządzeń, upoważnień, pieczęci, aktów 

prawa miejscowego, większości umów i porozumień itp.), 

 kontrolą zarządczą (w tym koordynacją planów pracy i kontroli komórek 

organizacyjnych starostwa i sprawozdawczości w tym zakresie), 

c) koordynacją współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym zlecanie zadań w 

drodze konkursów (patrz niżej) oraz obsługa powiatowej rady działalności pożytku 

publicznego (w 2018 r. przekazano do zaopiniowania 18 aktów), jak również nadzór nad 

208 stowarzyszeniami, 6 stowarzyszeniami zwykłymi i 26 fundacjami, 

d) obsługa wyborów samorządowych do rady powiatu i powiatowej komisji wyborczej 

(ostatnio: 21.10.2018, następne 2023). 

 

1.2) Współpraca z innymi podmiotami; polityki, programy, strategie 

 

Wydział odpowiada za programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2018 r. 

realizowany był Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przyjęty 

uchwałą Nr XXXV/276/17 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 r. Program jako 

priorytetowe określał zlecenie realizacji niektórych zadań publicznych w niżej wymienionym 

zakresie organizacjom pozarządowym, w drodze otwartych konkursów (w 2018 r. ogłoszono 

ich 4). W uzasadnionych przypadkach zastosowano również art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie tzw. „małe granty”). Łącznie powierzono 17 umowami 

zadania powiatu w następujących sferach: 

a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej, profilaktyki 

kardiologicznej, ratownictwa — jako formy promocji i ochrony zdrowia — 15 000 zł, 

b) kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców 

powiatu — 25 000 zł, 

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu — 34 848 zł, 

d) ponadto udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (2 punkty: w Brzegu i Lewinie Brzeskim) 

— finansowane z budżetu państwa. 

 

Ponadto, wykonując program, zapewniono pomoc szkoleniową i informacyjną na rzecz 

organizacji oraz ich inicjatywy obejmowano patronatem lub promocją. 
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2) Inspektor Ochrony Danych 

 

Stanowisko inspektora ochrony danych funkcjonuje w Starostwie Powiatowym  

w Brzegu od marca 2018r. Uchwałą nr XLI/332/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 

czerwca 2018r. w sprawie wspólnej obsługi w zakresie inspektora ochrony danych pracownik 

starostwa został  wyznaczony do pełnienia tej funkcji także w 9 szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest powiat brzeski.  

Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych należy m.in.: 

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach jakie spoczywają na nich na mocy 

obowiązujących przepisów, 

 monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

 współpraca z organem nadzorczym i pełnienie punktu kontaktowego dla organu 

nadzorczego. 

Działania Inspektora Ochrony Danych zmierzają m.in. do zapewnienia przetwarzania 

danych osobowych mieszkańców powiatu zgodnie z prawem. Ważnym aspektem  

w działalności Inspektora Danych Osobowych jest dbanie o to, aby klienci urzędu byli 

informowani w jaki sposób ich dane są przetwarzane. 

W 2018 roku zarządzeniem starosty wprowadzona została dokumentacja określająca 

ochronę danych osobowych w urzędzie. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania 

danych osobowych w ramach swoich obowiązków oraz przeszkoleni w jaki sposób 

informować klientów urzędu o przetwarzaniu ich danych osobowych. Na stronach 

internetowych i BIP umieszczone zostały informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

 

3) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych  

i Obronnych 

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych realizuje zadania: 

 w zakresie zarządzania kryzysowego, 

 w zakresie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 

 w zakresie obrony cywilnej, 

 w zakresie spraw obronnych, 

 w zakresie szkolenia, 

 w zakresie logistyki. 

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych corocznie 

przeprowadza akcję dla dzieci i młodzieży pn. „Piknik Floryda ”, organizowaną przy 

współudziale wojska i innych instytucji, w której uczestniczy ponad 3000 dzieci. Akcję tę 

uświetniają  pokazy sprzętu wojskowego, policyjnego i gaśniczego. Pracownicy zespołu 

podczas akcji omawiają zasady bezpiecznej kąpieli w ramach działań „Bezpieczna Woda”. 



22 

 

Korzystając z okazji spotkania z dużą grupą młodzieży możliwe jest omówienie czyhających 

zagrożeń w wyniku niebezpiecznych zabaw: z ogniem, prądem, stosowania używek, 

niebezpieczeństwa ze strony psów, bezpiecznego poruszania się w środkach komunikacji 

PKS/PKP, pomocy nieletnich podczas prac polowych, zagrożeń wynikających z pożarów, 

powodzi itp.  

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 roku kładziono nacisk na szkolenia obronne i 

ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W dniach 20-21.09.2018r. 

uczestniczono w ćwiczeniu pod kryptonimem „Piast -2018”. Przeprowadzono także 

połączone ćwiczenia z PSP, KP Policji pk.”ROD-2018”, „ Enigma – 2018”„ Ucieczka -2018” 

które odbyło się na terenie powiatu oraz w ćwiczeniu z 23 pa z Bolesławca nt. „Współpracy   

ZdsZKSWiO z pododdziałami SZ RP w czasie ogłoszenia stanów gotowości alarmowych w 

województwie opolskim i pomocy wojska w przypadku klęsk żywiołowych”. 

Przeprowadzone ćwiczenia stanowią nieodzowny element przyczyniający się  do utrzymania 

wysokiej jakości profesjonalizmu prezentowanego w trakcie wspólnej realizacji zadań 

związanych z niesieniem pomocy potrzebującym mieszkańcom powiatu przez wszystkie 

służby. Coraz częściej mamy do czynienia z różnorodnymi niebezpieczeństwami 

stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego, mienia, środowiska, dóbr kultury  

itp. 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych w 2018 r. 

współuczestniczył  i realizował akcje: 

 „ Bezpieczne Ferie”,  

 „ Bezpieczne Wakacje”,  

 „ Bezpieczna droga do szkoły”,  

 „ Bezpieczny Rowerzysta”,  

 „ Bezpieczny Przedszkolak”,  

 „ Dziewiątka”,  

 „ Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości”,  

 „ Prawo na co dzień”, 

 „ Czy psy muszą gryźć ?”,  

 „Lato na Florydzie”. 

W powiecie brzeskim w 2018 r.,  odbyło się  11 ćwiczeń, w których udział wzięło około 

400 osób z terenu powiatu brzeskiego głównie służby i ich pracownicy. 

 

 

4) Audytor Wewnętrzny 

Audytor wewnętrzny w 2018 r. realizował zadania audytowe według ustawy  

o finansach publicznych, a także w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych 

Ram Interoperacyjności. Ponadto audytor wewnętrzny koordynował i monitorował proces 

zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Brzegu oraz wspomagał planowanie 

pracy według celów jakościowych.   

W 2018 r. audyty wewnętrzne zostały zrealizowane w 3 obszarach działalności Starostwa  

i jednostek organizacyjnych powiatu. Obszary objęte zapewnieniem dotyczyły:  
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 bezpieczeństwa informacji wg Krajowych Ram Interoperacyjności (audytowano 

Starostwo; 

oraz 10 jednostek organizacyjnych powiatu); 

 gospodarki finansowej (audytowano 2 jednostki organizacyjne powiatu); 

 przyjmowania zgłoszeń budowy (audytowano Starostwo). 

Ponadto audytor wewnętrzny:  

 prowadził czynności doradcze w obszarach: 

a) zwrotów należności publiczno–prawnych związanych z rejestracją pojazdów  

(w Starostwie), 

b) hostingu strony internetowej (w Starostwie), 

c) opracowania projektu zmian do zarządzenia wewnętrznego (w Starostwie); 

 monitorował realizację zaleceń w obszarach: 

a) gospodarowania pasem drogowym (w 1 jednostce organizacyjnej powiatu), 

b) gospodarki finansowej (w 1 jednostce organizacyjnej powiatu), 

c) bezpieczeństwa informacji wg Krajowych Ram Interoperacyjności (w Starostwie  

oraz 5 jednostkach organizacyjnych powiatu); 

 wspomagał koordynację procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie; 

 wspomagał planowanie pracy wg modelu S.M.A.R.T. oraz sprawozdawczość z 

zaplanowanych zadań; 

 pełnił funkcję audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Starostwa 

Powiatowego w Brzegu zgodnie z normą PN-EN ISO 9001. 

 

 

5) Zespół Kontroli 

 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzegu w roku 

2018 działał Zespół Kontroli. Przeprowadził kontrole w starostwie, jednostkach 

organizacyjnych powiatu i podmiotach uzyskujących dotacje z budżetu powiatu.   

 

Kontrole problemowe przeprowadzone w roku 2018 obejmowały następujące grupy 

zagadnień: 

 analiza stanu zatrudnienia w aspekcie zmniejszenia stopy bezrobocia, 

 prawidłowość wydatkowania dotacji przekazanych w 2017 r. na realizację zadania 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, 

 przychody i koszty funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 

 realizacja zadania utrzymania czystości ulic w ciągu dróg powiatowych w miastach 

Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski, 

 prawidłowość realizacji przychodów poza kontraktem z NFZ przez Brzeskie Centrum 

Medyczne SP ZOZ. 
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W roku 2018 przeprowadzono również kontrolę doraźną w zakresie dokonywania wpłat 

związanych z rejestracją pojazdów a także kontrolę sprawdzającą, która dotyczyła stopnia 

realizacji wykonania wniosków i zaleceń z kontroli w zakresie inwentaryzacji.    

 

Na podstawie wyników kontroli wystosowano 5 wystąpień pokontrolnych 

zobowiązując kierowników kontrolowanych jednostek do podjęcia działań mających na celu 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

6) Biuro Rady Powiatu 

Do podstawowych zadań Biura Rady Powiatu należy prowadzenie następujących spraw: 

 powiadamianie osób wskazanych w planie pracy Rady o obowiązku przygotowania 

materiałów związanych z tematami danej sesji; 

 obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji, a w szczególności: 

 gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady 

i  poszczególnych komisji Rady, 

 przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady, 

 kontrola realizacji uchwał Rady, 

 opracowywanie materiałów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady oraz przekazywanie 

ich właściwym adresatom, 

 sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady, 

 prowadzenie rejestrów: 

o uchwał Rady, 

o wniosków i opinii komisji, 

o interpelacji i wniosków radnych; 

 koordynowanie udzielania odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych, 

w terminie przewidzianym w przepisach odrębnych; 

 przygotowywanie informacji publicznej z zakresu działania Rady i jej komisji 

do  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na wniosek osoby wykonującej prawo 

do  informacji publicznej. 

 

7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy: 

 zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony interesów konsumentów, 

 składanie wniosków dotyczących prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów 

konsumentów, 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów, 
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 współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

organami Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi oraz Krajową Radą 

Rzeczników Konsumentów, 

 przekazywanie wniosków i sygnalizowania uprawnionym organom problemów 

dotyczących ochrony konsumentów, 

 zawiadamianie o podejrzeniu stosowania: niedozwolonych postanowień umownych 

we wzorach umów z konsumentami albo praktyk ograniczających konkurencję 

(związanych z postępowaniem antymonopolowym) lub naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów, 

 zlecanie uprawnionym rzeczoznawcom opinii co do jakości produktów lub usług na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

 występowanie z niektórymi roszczeniami w razie dokonania nieuczciwych praktyk 

rynkowych, 

 wytaczanie powództw i wstępowanie do postępowań w sprawach o ochronę 

konsumentów lub przedstawianie sądowi istotnych dla sprawy poglądów, 

 korzystania z rejestru (centralnej ewidencji) organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 

 tworzenie sprawozdań z działalności rzecznika (w tym ich sporządzania, 

przedkładania i przekazywania). 

 

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2018 r. : 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony interesów konsumentów. 

Udzielono 555 porad konsumenckich i informacji prawnych.  

2. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Udzielono wywiadu dla  TVP Opole - na temat zmiany przepisów konsumenckich. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2018 r. udzielił bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie: 

 usług - 197, w  tym: ubezpieczeniowa - 30, finansowa -18, remontowo-budowlana - 

10, dostawa energii, gazu, ciepła, wody, wywóz nieczystości - 29,  telekomunikacji - 

55, turystyczno-hotelarska - 7, motoryzacja- 8, przewozowa - 4, medyczna- 7, 

windykacyjne - 13, inne - 20, 

 umowy sprzedaży - 358, w tym: obuwie i odzież-84, wyposażenie mieszkania - 73, 

sprzęt RTV i AGD - 117, komputer i akcesoria komputerowe - 2, motoryzacja - 9, 

artykuły spożywcze - 4, zabawki - 1, inne - 68, 

 umowy poza lokalem i na odległość - 83. 
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8) Wydział Oświaty i Sportu 

 

Wydział Oświaty realizuje zadania Powiatu jako organu prowadzącego publiczne 

szkoły i placówki oświatowe: 

 I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, 

 II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, 

 Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, 

 Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie. 

Wszystkie zadania realizowane przez wydział wykonywane są na rzecz mieszkańców 

powiatu - uczniów szkół i ich rodziców, a także nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. 

Realizacja obowiązków odbywa się na podstawie zadań określonych między innymi  

w ustawie - Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela oraz kilkudziesięciu pozostałych aktów 

prawnych dotyczących spraw oświaty. Wśród najważniejszych zadań realizowanych przez 

Wydział Oświaty wymienić należy: 

 zakładanie, przekształcanie, likwidowanie i prowadzenie szkół i placówek 

oświatowych, 

 nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi, 

 prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół specjalnych 

działających na terenie powiatu, prowadzonych przez inne jednostki samorządu 

terytorialnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych  i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii, 

 prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom  w szkołach: pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, nauczania indywidualnego, 

 prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  

 dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

 przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, 

placówki, 

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Starosty 

Powiatu Brzeskiego, 

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom pomocy zdrowotnej, 

 przygotowywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzeskiego dotyczących 

spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych a także z 

zatrudnianiem i wynagradzaniem nauczycieli, 
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 prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wspieranie ich działalności   

w postaci przyznawania dotacji na działalność oraz przeprowadzanie kontroli w tym 

zakresie. 

Realizując zadania z zakresu oświaty współpracujemy przede wszystkim z innymi 

jednostkami powiatowymi- szkołami i placówkami oświatowymi, a także z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego (szczególnie w zakresie kierowania uczniów do szkół 

specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych). Inne instytucje,  

z którymi współpracujemy to: sądy rejonowe w Brzegu i Nysie, Gminy z terenu Powiatu 

Brzeskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, 

związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, a do 2018 r. także stowarzyszenia kultury 

fizycznej. 

Wydziału Oświaty w 2018r. zrealizował następujące zadania: 

1. Wydano 10 zaświadczeń o wpisaniu uczniowskich klubów sportowych do ewidencji  

i dokonano  3 zmian w ewidencji, 

2. Wydano 19 zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszeń do ewidencji klubów sportowych, 

których statuty nie przewidują prowadzenie działalności gospodarczej i dokonano  

3 zmiany w ewidencji, 

3. Współpracowano przy organizacji zawodów sportowych na szczeblu mistrzostw 

powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych (zawody 

odbywały się według kalendarza Szkolnego Związku Sportowego), 

4. Zorganizowano VIII Brzeski Bieg Niepodległości- 11.11.2018r., 

5. Zorganizowano 4 posiedzenia komisji rozpatrującej przyznanie nauczycielom pomocy 

zdrowotnej, podczas których rozpatrzono i zaopiniowano 29 wniosków, 

6. Przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

7. Rozpatrzono 95 spraw dotyczących skierowania uczniów do kształcenia specjalnego  

( w szkołach powiatu brzeskiego i na terenie innych jst), 

8. Zrealizowano 33 sprawy dotyczące kierowania nieletnich do młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii (na podstawie wskazania sądu), 

9. Zrealizowano 40 spraw z zakresu nauczania indywidualnego, rewalidacji i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół powiatu brzeskiego, 

10. Dokonano analizy sprawozdań szkół i placówek oświatowych w ramach Systemu 

Informacji Oświatowej a następnie przeprowadzono kontrole w 8 szkołach 

publicznych i 2 niepublicznych, 

11. Zrealizowano 4 programy  finansowane ze środków zewnętrznych, 

12. Na bieżąco podczas całego roku przeprowadzano analizy i weryfikację planów 

finansowych szkół i placówek oświatowych, 

13. Na bieżąco przeprowadzano analizy, weryfikację i zatwierdzano  arkusze 

organizacyjne szkół i placówek oświatowych a także aneksy do tych arkuszy, 

14. Dokonano 4 zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych i wydano  

1 zaświadczenie, 
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15. W zakresie wspierania 6 szkół niepublicznych co miesiąc udzielano im dotacji,  

a następnie rozliczano ich wydatkowanie, 

16. Rozpatrzono 50 wniosków o przyznanie dla nauczycieli nagród Starosty Powiatu 

Brzeskiego, 

17. Prowadzono negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczące regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, 

18. Dokonano 1 oceny pracy dyrektora szkoły, 

19. Zorganizowano uroczystość wręczania stypendiów Starosty Powiatu Brzeskiego dla 

najlepszych uczniów szkół, 

20. Zorganizowano uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół 

ponadgimnazjalnych,  

21. Naczelnik i zastępca naczelnika wydziału uczestniczyli w rożnego rodzaju imprezach 

kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły.  

 

W 2018r. wśród zaplanowanych zadań (w planie kontroli) nie zrealizowano  kontroli   

w 2 szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, ujętych w SIO (system informacji oświatowej).  

 

8.1)  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu 

 

I Liceum realizując zadania za zakresu nauczania, wychowania i opieki – współpracuje 

przede wszystkim z rodzicami uczniów – mieszkańcami powiatu, a także instytucjami                                                     

i stowarzyszeniami, które wspierają jej działalność. I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu 

kształci 322 uczniów na profilach: 

 Klasa I : 

            humanistyczno-prawna, medyczno-farmaceutyczna, matematyczno-fizyczna 

 Klasa II : 

           humanistyczno-językowa, medyczno-farmaceutyczna, matematyczno-fizyczna 

 Klasa III : 

humanistyczno-językowa, medyczno-farmaceutyczna, biologiczno-chemiczno-

matematyczno-fizyczna, społeczno-prawna 

 

Realizowane projekty i innowacje – II półrocze roku szkolnego 2017/2018 i  I półrocze 

roku 2018/2019 

 Program profilaktyczno–wychowawczy-„Ratownicy Marzeń”–profilaktyka uzależnień 

– prowadzony przez „YaQ – Pracownia Rozwoju Społecznego” – we współpracy z 

Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Brzegu 

(finansowanie), 

 Programy rekomendowane przez SANEPiD: „ Znamię – znam je?” – dot. profilaktyki 

czerniaka skóry, „Podstępne WZW” – dot. profilaktyki i szczepień na WZW,  „ARS – 

czyli jak dbać o miłość” – program profilaktyczny – profilaktyka uzależnień, 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 
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 Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży – współpraca ze szkołą w Niemczech 

(Eckernforde) – od ok. 20 lat, 

 Projekt dziennikarsko – prawny „Journalex” z udziałem uczniów kl. II – prowadzony 

przez studentów prawa z Uniwersytetu Opolskiego, 

 Projekt przyjęcia wolontariuszy z zagranicy – w ramach współpracy z AISEC – 

organizacją studencką dot. doskonalenia języka angielskiego przez bezpośredni 

kontakt, zapoznanie z kulturą krajów z których wolontariusze pochodzą (Chiny i 

Indie). 

Wykaz porozumień o współpracy:  

 Umowa z firmą REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie  

w zakresie zbierania przez szkołę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych  

w ramach projektu „Zbieraj z klasą”, 

 Porozumienie z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy  

w Opolu w sprawie korzystania z usług Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu 

Pośrednictwa Pracy w Brzegu, 

 Porozumienie o współpracy w zakresie „Edukacji prawnej uczniów”– współpraca  

z Sądem Rejonowym w Brzegu, 

 Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Opolskiego – w sprawie wspierania i wzbogacania procesu dydaktycznego w I LO. 

Działalność charytatywna: 

Szkolne Koło „Caritas”: 

 udział młodzieży w zbiórce żywności w ramach akcji „Podziel się kromką chleba”, 

 udział młodzieży w akcji „Rozpal ciepło Bożego Narodzenia”, 

 udział w akcji charytatywnej „Rodacy bohaterom – Paczka dla kombatanta na 

Kresach”, 

 udział w akcji „Plecak to mój dom”, 

 udział w akcji „Św. Mikołaj – zbiórka rzeczowa”, 

 udział w wielkanocnej zbiórce żywności i artykułów gospodarczo – chemicznych, 

 udział w akcji „Ozdoby na Wrocławską Wigilię dla Samotnych i Bezdomnych”, 

 zbiórka żywności w ramach akcji „Tak, Pomagam”, 

Uczniowie I LO uczestniczyli w zjeździe Szkolnych Kół Caritas we Wrocławiu. 

 

Koło PCK: 

 udział w kweście wielkanocnej „Wielkanoc z PCK”, 

 udział w kweście czerwcowej „Wakacje z PCK”, 

 akcja „Gorączka złota” – środki przeznaczone na wypoczynek letni dla najuboższych, 

 udział w integracyjnym „Balu Karnawałowym” z uczniami ze szkoły specjalnej  

w Brzegu. 

 

 



30 

 

Działalność UKS przy I LO Brzeg: 

 organizacja turniejów: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, 

 w VI zorganizowano turniej piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych, 

 uczniowie klas sportowych biorą udział w brzeskiej lidze Futsalu i Wojewódzkiej 

Lidze Juniorów (Stal Brzeg), 

 dziewczęta z klasy sportowej biorą udział w rozgrywkach koszykówki w Śląskiej 

Lidze Juniorek oraz reprezentują miasto w drugiej lidze (Stal Brzeg). 

W ramach doradztwa zawodowego: 

 udział młodzieży w spotkaniu zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery 

w Brzegu dot. „wejścia na rynek pracy”, 

 zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Politechniki Opolskiej, ZSE  

w Brzegu, ZSM w Brzegu i WSHE w Brzegu,  

 uczniowie klas trzecich uczestniczyli w „Salonie maturzystów” organizowanym przez 

Perspektywy- jest to największa w kraju edukacyjna kampania informacyjna, 

przeznaczona dla uczniów klas maturalnych, 

 uczniowie I LO wzięli udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizowanym przez 

uczelnie wyższe z Wrocławia oraz PAN. Jest to impreza adresowana do wszystkich 

interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas 

świata. 

 

8.2) II  Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu 

 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta  jest szkołą stowarzyszoną  w 

Klubie Herbertowskich Szkół. Posiada certyfikaty „Szkoły z Klasą”, „Wiarygodnej Szkoły”, 

jak również Brązową Tarczę Perspektyw. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą, przychylnie 

nastawioną do ucznia. Szkoła plasuje się na wysokiej pozycji nauczania, o czym świadczą 

zewnętrzne pomiary sukcesu dydaktycznego, czyli tzw. edukacyjna wartość dodana- EWD 

oraz zdawalności egzaminów maturalnych w powiecie brzeskim (100% zdawalności w 2018). 

Przy II LO działa grupa teatralna „Cogito”, na przedstawienia której zapraszana jest 

społeczność szkolna oraz mieszkańcy powiatu brzeskiego; prężnie działa sekcja koszykówki, 

siatkówki, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, koło szachowe. 

II Liceum Ogólnokształcące w 2018 r. kształciło ok. 322 uczniów. W roku szkolnym 

2017/2018 i 2018/2019 szkoła mogła się poszczycić największym naborem podczas rekrutacji 

w powiecie brzeskim. Oferta kształcenia oraz bardzo dobre wyniki osiągane  w ubiegłym 

roku podczas egzaminów maturalnych pozwalają  szkole konkurować z najlepszymi w 

województwie. 

Na dzień 01.09.2018 r. szkoła oferuje cztery profile nauczania: 

 Matematyczno–Fizyczno-Informatyczny, 

 Mundurowo–Humanistyczno-Prawny z nachyleniem teatralnym, 

 Biologiczno-Chemiczny z nachyleniem psychologicznym, 

 Językowo - Biznesowy. 
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II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu współpracuje z Komendą Powiatową Policji w 

Brzegu, Służbą Więzienną, Państwową Strażą Pożarną, Wojskową Komendą Uzupełnień w 

Brzegu i I Brzeskim Pułkiem Saperów im. Tadeusza Kościuszki, w sferze organizacji zajęć 

pokazowych i praktycznych, zajęć poligonowych, konkursów organizowanych przez wojsko, 

udział żołnierzy w konkursach organizowanych przez II LO (jury). 

  

Realizowane programy, projekty, zawarte porozumienia o współpracy. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – zorganizowano konkursy „Gimnazjada”, „Dzień 

Języków Obcych”, konkurs „Herbert łączy dwa brzegi”, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – zorganizowano konkursy „Gimnazjada”, „Dzień 

Języków Obcych”, Konkurs „Herbert łączy dwa brzegi”, zorganizowano 

przedstawienia „Czerwony Kapturek w wersji anglojęzycznej”, 

 Publiczne Przedszkole nr 7 – „Mikołajkowe” czytanie bajek dla dzieci, wspólnie 

zorganizowano apel z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

zajęcia dla przedszkolaków na temat zdrowego odżywiania się, zajęcia plastyczno-

ruchowe, praca z dziećmi metodą Weroniki Sherborne, 

 Publiczne Przedszkole nr 10 – praca z dziećmi metodą Weroniki Sherborne, 

 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu - w ramach porozumienia 

młodzież brała udział w zajęciach na uczelni z języka angielskiego, 

 Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa - w ramach porozumienia młodzież 

uczestniczyła w cyklicznych wykładach i zajęciach praktycznych z prawa, w tym w 

projekcie „Proces śledczy w praktyce” - symulacja rozprawy sądowej, studenci 

uczestniczyli w dniach otwartych szkoły, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM w 

Brzegu - w ramach porozumienia zorganizowano wykłady przeciw wykluczeniu 

społecznemu, warsztaty z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo, 

spotkania Mikołajkowe, udział w marszach z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, 

 Uniwersytet Opolski - Wydział Filologiczny - w ramach porozumienia zorganizowano 

zajęcia dla uczniów II LO na uczelni poprowadzone przez studentów filologii 

angielskiej, udział młodzieży w Obchodach Tygodnia Germanistyki, wykład 

pracownika uczelni w II LO z okazji Dnia Języków Obcych, 

 Uniwersytet Opolski Wydział Fizyki - udział młodzieży w wykładach z pokazami, 

zajęcia w pracowni fizycznej, organizowanie I i II etapu Turnieju Fizycznego w II LO, 

pomoc pracowników uczelni w organizacji Dni Otwartych II LO, 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu - wykłady z Giełdy  Papierów Wartościowych,  

 Politechnika Wrocławska Wydział PPT - w ramach umowy o współpracy uczniowie 

szkoły uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych i laboratoriach rozwiązując problemy 

praktyczne przy wykorzystaniu swojego potencjału, 

 Biblioteka Pedagogiczna - zorganizowano lekcje na temat zagrożenia narkomanią, 

lekcje na temat zwyczajów świątecznych, lekcje na temat Halloween dla dzieci szkół 

podstawowych przygotowane przez nauczyciela jęz. angielskiego i pracowników 

biblioteki, 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przeprowadzono badania przesiewowe 

słuchu uczniów klas pierwszych, zajęcia terapeutyczne dla osób z opinią i 

orzeczeniami, konsultacje w sprawach uczniów II LO, udział pracownika poradni  w 

spotkaniach zespołów wychowawczych, udział pedagoga w szkoleniach 

organizowanych przez poradnię, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dostarczono opinie na temat uczniów, udział 

w posiedzeniach, 

 Muzeum Piastów Śląskich - wystawa, udział uczniów II LO w imprezach i lekcjach 

muzealnych, 

 Brzeskie Centrum Kultury - przedstawienie teatralne na deskach BCK przygotowane 

przez młodzież II LO, 

 Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu - spektakle i warsztaty dla młodzieży, 

 Teatr im. Jaracza w Łodzi - warsztaty z aktorami dla młodzieży, 

 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej D. Romanowski - zrealizowano projekt Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej, współpraca ze stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, 

 Stowarzyszenie AISEC Polska Komitet Lokalny Politechnika Wrocławska - w ramach 

porozumienia o współpracy studenci z różnych krajów prowadząc lekcje w języku 

angielskim przybliżali uczniom szkoły obyczaje i kulturę swoich państw, 

 Federacja Konsumentów oddział Nowa Ruda - spotkania z pracownikami, przekazano  

materiały wykorzystywane na lekcji, 

 Miejska Biblioteka Publiczna - wspólne zorganizowanie akcji czytelniczych, 

 Biblioteka Austriacka w Opolu - wyjazdy uczniów na wykłady m.in. ”Styria bliżej”, 

„Austria bliżej”, „ Niemcy bliżej”, udział młodzieży w konkursie wiedzy o Austrii, 

 Stowarzyszenie „Odra - Niemen”- stała współpraca w akcji „Rodacy – Bohaterom”  II 

LO – oficjalnym koordynatorem akcji, 

 Polski Czerwony Krzyż- udział uczniów w kwestach ulicznych, konkursach i akcjach 

organizowanych przez PCK, spotkania z honorowymi krwiodawcami, 

 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu - udział uczniów szkoły w akcji 

„Znamię! Znam je?” i „Podstępne WZW”, 

 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego  

w Brzegu - organizacja kiermaszów świątecznych, pieczenie pierników, ciast, robienie 

kartek świątecznych, zbiórka żywności w supermarketach, 

 Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Brzegu - zapewniono młodzieży szkolnej 

wsparcie procesu kształcenia umiejętności ruchowych, aktywności rekreacyjnej  

i sportowej, 

 I LO, ZSE, ZSZ nr 1, ZSB – zorganizowano mecze sparingowe z siatkówki  

i koszykówki, 

 Starostwo Powiatowe w Brzegu - zorganizowano obchody Wydarzeń Brzeskich 1966, 

Brzeskiego Biegu Niepodległości. 
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8.3) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich  

  w Grodkowie  

 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie to placówka 

kształcąca ok. 73 uczniów na profilach ogólnych. 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w 2018 r. podejmowało 

działania organizowane w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego: 

 zorganizowanie warsztatów zawodoznawczych pt. „Pewnym krokiem w przyszłość” 

prowadzonych przez pracownika z PPP w Grodkowie, 

 przystąpienie do programu „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna szkoła cyfrowa”  

(współpraca ze stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”), 

 zorganizowanie zajęć warsztatowych nt. profilaktyki raka piersi, prowadzonych przez 

pielęgniarkę szkolną, 

 realizacja programów „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?” (stowarzyszenie 

„Gwiazda nadziei” , współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

 przeprowadzenie diagnozy antynarkotykowej, diagnozy czynników wsparcia i ryzyka 

występujących w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych, diagnozy 

potrzeb i zainteresowań uczniów klas pierwszych, 

 kontynuowanie współpracy z uczelniami wyższymi, 

 w ramach kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów odbyły się: 

obchody uroczystości patriotycznych (Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień 

Edukacji Narodowej, udział w obchodach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 

udział młodzieży w spotkaniu z p. Bogusławem Bardonem, jednym z założycieli 

Solidarności, występy uczniów w DPS w ramach obchodów Dnia Papieskiego),  

 udział w wystawach, lekcjach muzealnych i w spotkaniach z ciekawymi ludźmi 

organizowanych w Izbie Pamięci i Bibliotece Miejskiej w Grodkowie, 

 zorganizowanie takich imprez jak: „Noc w liceum”, ”Grodkowska gra miejska”, 

„Dzień z Pupilem”, 

 kształtowanie postaw proekologicznych poprzez: udział w wycieczkach 

krajoznawczych i przyrodniczych, zajęciach przedmiotowych (geografia, biologia, 

chemia), tworzenie gazetek ściennych, udział w konkursach ekologicznych  

i przyrodniczych, kształtowanie postaw ekologicznych w ramach lekcji 

wychowawczych, udział w zajęciach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. 

Udział szkoły w akcjach charytatywnych: 

 „Mikołajki”; 

 „Szlachetna Paczka”, 

  „Dzień Życzliwości”, 

 Szkolne czytanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie, 

 Wspieramy Miśki, 

 Pomóż dzieciom w Afryce, 

 Rodacy bohaterom – paczka dla kombatantów na kresach, 
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 honorowe krwiodawstwo, 

 prowadzenie zajęć w Publicznym Przedszkolu w Grodkowie, zorganizowanie kolejnej 

edycji konkursu recytatorskiego (promowanie szkoły w środowisku lokalnym). 

 

8.4)  Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu to zespół kształcący ok. 320 uczniów  

i słuchaczy w następujących branżach:  

 technik ekonomista, 

 technik organizacji reklamy, 

 technik logistyk, 

 technik architektury krajobrazu. 

Szkoła w roku szkolnym 2018/2019 prowadziła kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w zawodzie technik administracji. 

Zespół  Szkół  Ekonomicznych  jest  jedyną  w  powiecie  brzeskim  i  jedną  

z nielicznych szkół w kraju, w której prowadzone jest kształcenie modułowe (nowoczesny 

model kształcenia zawodowego, który daje możliwość m. in. szybkiego przystosowania 

szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy.) Szkoła należy do Polskiej Sieci 

Kształcenia Modułowego. Jest szkołą nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się, realizującą 

swoje zadania statutowe, dostosowującą ofertę edukacyjną do zainteresowań i potrzeb 

uczniów oraz oczekiwań rynku pracy.  

Projekty rozwojowe i edukacyjne realizowane w 2018r. przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Brzegu: 

 Opolskie szkolnictwo dla rynku pracy,  

 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach,  

 Powiat Brzeski Wspiera Kształcenie Zawodowe,  

 Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy, 

  Sieć  współpracy  na  rzecz  nowoczesnej  szkoły  zawodowej,   

 Wirtualne laboratoria,    

 Wirtualna   firma   dobrą   praktyką,   

  Innowacyjna   Szkoła   Zawodowa,  Szkoła  Kluczowych  Kompetencji, 

  Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia  

zawodowego,   

 Modernizacja  egzaminów  zewnętrznych,  

 System  wsparcia  szkół i placówek oświatowych wdrażających  modułowe  programy  

kształcenia  zawodowego. 
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Staże i praktyki: 

Praktyki i staże zagraniczne uczniów (Anglia, Irlandia, Austria) w ramach projektów 

Erasmus+ i PO WER 

 

Pomoc/organizacja imprez : 

 Memoriał Anny Lityńskiej, 

 Brzeski Bieg Niepodległości, 

 Brzeski Festiwal Gier Planszowych, 

 „Szlachetna Paczka” 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych jest członkiem  Stowarzyszenia  Dyrektorów  

i  Nauczycieli  Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych (w ramach współpracy szkoła 

jest organizatorem okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, 

Konkursu Matematycznego EUKLIDES, a także konferencji metodycznych dla nauczycieli 

szkół branżowych z całego kraju. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

 „Fotografia w grafice reklamowej” w zawodzie technik organizacji reklamy, 

 „Public relations – techniki kreowania wizerunku” w zawodzie technik organizacji 

reklamy, 

 „Wskaźniki marketingowe w działaniu” w zawodzie technik organizacji reklamy, 

 „Logistyk w służbach ratowniczych”  w zawodzie technik logistyk, 

 „Zarządzanie własnym biznesem” w zawodzie technik ekonomista. 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu brali udział w wielu olimpiadach  

i konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i centralnym; 

największym osiągnięciem w roku 2018 był udział uczennicy w finale ogólnopolskim 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz udział 3 uczennic  

w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu. 

 

 

8.5) Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

 

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła, która kształci 370  uczniów w następujących 

zawodach i innowacjach: 

 Technikum renowacji elementów architektury. 

 Technik budownictwa: 
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 innowacja: nowoczesne technologie wykańczania wnętrz wspomagane programami 

komputerowymi - cel: zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie 

wykończenia wnętrz  oraz  zakładania  i prowadzenia własnej firmy budowlanej, 

 innowacja: strażacka - cel: współpraca z jednostkami straży pożarnej w popularyzacji 

bhp w budownictwie. 

 Technik logistyk: 

 innowacja: logistyka wojskowa cel: zapewnienie  uczniom nie tylko podstawowej  

wiedzy specjalistycznej z zakresu przedmiotów logistycznych, ale również niezbędne 

przygotowanie do pracy w służbach mundurowych. 

 Szkoła  branżowa  I  stopnia   z  wygasającymi  klasami  zasadniczej  szkoły  

zawodowej w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 

np. fryzjer, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz, stolarz, 

cukiernik, sprzedawca, kucharz elektryk i inne. 

Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu w 2018 r. działał w ramach projektów: 

 „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe",   

 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,  

 Projekt w ramach porozumienia szkół – organizacja praktyk (kucharz, fryzjer) dla 

młodzieży z Czech w powiecie brzeskim, 

 Erasmus+: „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy”,  

 Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. 

Zespół Szkół Budowalnych zawarł porozumienia o współpracy z: 

 1 Brzeskim Pułkiem Saperów imienia Tadeusza Kościuszki w Brzegu, 

 Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 

 10-tą Brygadą Logistyczną w Opolu, 

 Wojskową Komendą Uzupełnień w Brzegu, 

 Ligą Obrony Kraju – oddział w Opolu, 

 z firmą Atlas, 

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, 

 Ochotniczym Hufcem Pracy w sprawie organizacji i realizacji kształcenia uczestników 

OHP w ZSB w Brzegu. 

Działania  w ramach współpracy jednostki z podmiotami: 

 PCK - promowanie honorowego krwiodawstwa przez uczniów, 

 Lokalni pracodawcy na rynku pracy niezrzeszeni, Izba Rzemieślnicza w Brzegu, 

 Szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe – w ramach promocji szkolnictwa 

zawodowego – Georgianum – święto patrona szkoły, 

 Brzeskie Stowarzyszenie chorych na SM, 

 Przedszkole Publiczne nr 6 w Brzegu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu, 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu, Zespół 

Szkół Medycznych w Brzegu - współpraca w ramach przedsięwzięć m.in. „Jasełkowe 

granie Aniołkowe” - koncert finałowy Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu w ramach wsparcia uczniów, 

rodziców i nauczycieli naszej szkoły, 

 Współpraca  z Brzeskim Schroniskiem – pomoc potrzebującym zwierzętom, 

 Akcja Dawcy Szpiku w ramach wolontariatu działającego w szkole, 

 Caritas – upowszechniająca charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność 

młodzieży z ZSB, 

 MOSiR w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta  

z udziałem młodzieży ZSB, 

 Starostwo Powiatowe w Brzegu - udział w organizacji Orszaku Trzech Króli, 

reprezentacja szkoły przez uczniów Technikum Logistycznego – innowacja wojskowa 

podczas obchodów 100–lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, udział 

uczniów w organizacji Biegu Niepodległości, 

 Fundacje wspierające uczniów potrzebujących pomocy, 

 Policja, Straż Miejska – spotkania informacyjne, interwencje, 

 Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Oddział w Brzegu- dokonanie operatu 

dendrologicznego przez sponsora. 

 

8.6) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie  

  w Brzegu 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie jest szkołą 

ponadpodstawową w skład której wchodzi: 

 Technikum nr 1, 

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, 

 Szkoła Policealna nr 1. 

 

W Zespole Szkół Zawodowych prowadzone są również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

Szkoła w 2018 r. kształciła uczniów w zawodach: 

 Technik mechanik,  

 Technik elektryk,  

 Technik informatyk, 

 Technik informatyk z dodatkowymi zajęciami z informatyki śledczej,  

 Technik hotelarstwa,  

 Technik obsługi turystycznej, 

 Technik technologii żywności,  

 Technik handlowiec,  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych.  
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Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w 2018 r. w powyższych kierunkach kształcił 

406 uczniów. 

Współpraca Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie promocji działań profilaktycznych: 

 Stowarzyszenie na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”. Działania profilaktyczne 

w ramach profilaktyki uniwersalnej i profilaktyki wskazującej, grupa: opiekunowie 

prawni i młodzież, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu – promocja zdrowia , akcje 

informacyjne, grupa: opiekunowie prawni i młodzież, 

 Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, specjalista do Spraw nieletnich, Dzielnicowi, 

grupa: opiekunowie prawni i młodzież, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu oraz Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania uczniów, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu w zakresie diagnozowania potrzeb 

uczniów, w zakresie promocji zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego, 

 Burmistrz Miasta Brzeg w ramach gminnego programu profilaktyki „Projekt 

Ratownicy Marzeń” profilaktyka uniwersalna, profilaktyka informacyjna  

o szkodliwości uzależnień „Światowy Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień 

Rzucania Palenia” grupa: rodzice, młodzież. 

Współpraca w zakresie wolontariatu: 

 Wolontariat uczniów Technikum Hotelarskiego  i Technikum Obsługi Turystycznej 

podczas imprez sportowych organizowanych przez MOSIR w Brzegu, 

 Wolontariat podczas organizacji imprezy „Nocna Dycha” Klub Lekkoatletyczny 

Kotwica Brzeg, 

 Wolontariat podczas pikniku charytatywnego w Tarnowcu „Dajmy Mateuszowi 

Szansę”, 

 Wolontariat i pomoc w realizacji projektu „Razem Łatwiej” współorganizatorzy 

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzegu, 

Urząd Miasta w Brzegu. 

Współpraca w  zakresie organizacji/ współorganizacji  imprez dla mieszkańców powiatu 

brzeskiego: 

 Prowadzenie akcji charytatywnej organizowanej przez PCK „Gorączka złota„ 

  Cykliczne Spotkania autorskie w ramach Klubu Literackiego Brzeg, 

  Współorganizacja corocznej imprezy „ Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich  

w Brzegu” we współpracy z Klubem Literackim Brzeg oraz Urzędem 

Marszałkowskim w Opolu, 

 Dzień Ochrony Danych Osobowych impreza dedykowana mieszkańcom powiatu 

brzeskiego. Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy o  UODO, RODO, tj. 

ochronie danych osobowych i prawa do prywatności, 

 Zbiórka ubrań dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbach 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, 
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 Organizacja imprezy „Pierwszy Dzień Wiosny” dla uczniów szkół podstawowych, 

szkół gimnazjalnych oraz przedszkolaków, 

 Organizacja Konkursu wiedzy o krajach obcojęzycznych dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu powiatu brzeskiego, 

 Organizacja „Targów Edukacyjnych” w MOSiR Brzeg  dla mieszkańców i uczniów 

powiatu brzeskiego, 

 Organizacja akcji „Zostań Świętym Mikołajem” dla dzieci przebywających                   

w Brzeskim Centrum Medycznym  oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

w Wierzbicach, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. 

 

8.7) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie  

 

W skład Zespołu Szkół CKP w Grodkowie wchodzą: 

 Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia im. Żołnierzy Niezłomnych. 

Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych w 2018 r. kształciło w następujących zawodach: 

 Technik informatyk, 

 Technik hotelarstwa, 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

 Technik pojazdów samochodowych, 

 Technik logistyk, 

 Technik ekonomista. 

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia w klasach wielozawodowych uczniowie kształcili 

się w zawodach: 

 murarz – tynkarz, 

 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,  

 mechanik pojazdów samochodów,  

 stolarz,  

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

 ślusarz,  

 operator obrabiarek skrawających,  

 elektryk,  

 cukiernik,  

 sprzedawca, 

 piekarz,  

 fryzjer, 

 kucharz. 

W szkole uczy się 298 uczniów w 14 oddziałach ( 210 uczniów  w Technikum -  

10 oddziałów i 88 uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia – 4 oddziały). W Zespole Szkół 
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CKP prowadzone są także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz prowadzona jest 

działalność gospodarcza - Stacja Kontroli Pojazdów, która świadczy usługi na rzecz 

mieszkańców.   

Współpraca w zakresie wolontariatu: 

 Wolontariat uczniów – podczas Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie oraz Biegu 

Belfra, 

 Wolontariat – pomoc dzieciom chorym (zbiórka pieniędzy) dla Karola, Mateusza, 

 Zbiórka groszy w ramach akcji „Gorączka Złota”, 

 Zbiórka nakrętek na rehabilitację dla Darii i Klaudii, 

 Wolontariat – Mikołajki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zaangażowanie firm 

grodkowskich w celu zasponsorowania paczek dla uczniów , 

 Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie książek przez nauczycieli oraz uczniów szkoły 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 

 Akcja „Pomoc dla Kombatanta na Kresach” – w akcję zaangażowani byli uczniowie, 

nauczyciele oraz mieszkańcy całej gminy, 

 Szlachetna Paczka – praca w ramach wolontariatu uczniów oraz pomoc dla konkretnej 

rodziny, 

 Zbiórka środków czystości dla domu dziecka, 

 Udział w akcji „Szlachetny gest”. 

 

Współpraca w  zakresie organizacji/ współorganizacji  imprez dla mieszkańców powiatu 

brzeskiego: 

 Prowadzenie akcji charytatywnej organizowanej przez PCK „Gorączka złota„ 

 Organizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 

 

Realizacja projektów/programów:   

 Niepodległa, 

 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, w ramach którego uczniowie 

korzystają z płatnych staży u pracodawców, warsztatów, biorą udział  

w seminariach, wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy, doposażenie dwóch 

pracowni; hotelarskiej i technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz utworzenie 

Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SZPiK). Biorą udział w laboratoriach 

branżowych, kursach zawodowych, 

 zorganizowanie poloneza dla uczniów i mieszkańców, 

 Erasmus + /POWER – staże i praktyki zagraniczne dla młodzieży szkolnej.    
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8.8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bolesława Prusa  

  w Grodkowie 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Grodkowie jest placówką opieki 

całodobowej da dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem 

działalności jest zapewne optymalnych warunków dydaktycznych, wychowawczych, 

zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju.  

Do placówki przyjmuje się uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego z całego 

powiatu, jak i z poza regionu. W 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

kształciło się 103 uczniów.  

 

Organizacja ośrodka: 

 szkoła (budynek przy ul. Krakowskiej 31), 

 grupy wychowawcze, szkoła ( budynek przy ul. Krakowskiej 20C). 

W skład ośrodka wchodzą: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa  Specjalna, 

 Branżowa Szkoła I stopnia (kucharz, monter zabudowy i robót  wykończeniowych     

w  budownictwie), 

 Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

 

Zajęcia prowadzone w placówce 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – forma zajęć rehabilitacyjno–edukacyjnych 

dla dziecka i rodziców/opiekunów. Zajęcia prowadzone są 1-2 godzin w tygodniu 

przez wielu specjalistów, 

 Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. 

 

Ośrodek w 2018 r. realizował następujące projekty: 

 „Aktywna tablica”, 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

 Gabinet higieny szkolnej, 

 „Góra grosza”, 

 „Zbieraj baterie”, 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

 „Smacznego”, 

 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bolesława Prusa w Grodkowie 

współpracuje ze środowiskiem lokalnym, głównie przy organizacji imprez kulturalnych, w 

których uczestniczą przedstawiciele społeczności grodkowskiej, rodzice, sponsorzy i władze 
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lokalne. SOSW w Grodkowie współorganizował m.in. Festiwal Piosenki Wakacyjnej, 

Regionalne Jarmarki Świąteczne, Wieczerze Wigilijne, Wojewódzkie Mistrzostwa w piłce 

halowej i na trawie. 

 

 

8.9) Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu 

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w  Brzegu wchodzą: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, 

 Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 

 

W Zespole Szkół Specjalnych uczy się 88 uczniów w 14 oddziałach. Placówka 

świadczy nauczanie indywidualne w domu ucznia dla 5 osób. Wśród uczniów zespołu  

8 z nich porusza się na wózkach inwalidzkich.  

Jednostka jest pozaobwodowa, a rekrutacja odbywa się przez cały rok na podstawie 

wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ,,Orzeczenia o potrzebie  kształcenia 

specjalnego”. 

Wszyscy uczniowie mają orzeczoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym bądź  sprzężoną z ruchową, niedowidzeniem, słabym słyszeniem, 

autyzmem. 

 ZSS organizuje też Zespołowe i Indywidualne Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze 

dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 r.ż. 

 

Działalność na rzecz mieszkańców powiatu brzeskiego: 

Placówka świadczy publiczne usługi edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z terenu miejscowości: Brzeg, Skarbimierz, Zwanowice, Małujowice, Lubsza, 

Czepielowice, Pisarzowice, Lubicz, Dobrzyń, Lewin Brzeski, Ptakowice, Leśniczówka, 

Wronów, Buszyce, Przecza-Raski, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała. 

Gminy w porozumieniu ze szkołą organizują dowozy, zawierając umowy z przewoźnikami 

bądź zwracając koszty rodzicom. Uczniowie przywożeni są bezpośrednio pod szkołę i z pod 

niej zabierani po zajęciach. W trakcie przebywania w busie opiekę nad dziećmi  sprawują 

osoby zatrudniane przez gminy. Na wniosek rodziców dowożone są także dzieci z Brzegu, 

busem dostosowanym do przewozu wózków; jest to grupa uczniów z niepełnosprawnością 

głęboką bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Programy: 

Praca szkoły opiera się o ,, Program wychowawczo-profilaktyczny”, który zawiera diagnozę 

potrzeb, analizę czynników ryzyka oraz cele i harmonogram działań na rok szkolny 

2018/2019. 

Ponadto szkoła  uczestniczy w programach zewnętrznych np. 

 Aktywna Tablica, 

 Program dla szkół / mleko, owoce i warzywa w szkole/, 

 Ratujemy i uczymy ratować, 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 
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 Cyberbezpieczny Uczeń, 

 Pomyśl zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień, 

 Wady postawy, 

 Śniadanie daje moc. 

 

 

8.10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu 

 

Zakres działania: 

Poradnia działa na terenie miasta Brzeg, gminy Skarbimierz, gminy Lubsza i Gminy 

Lewin Brzeski. Placówka udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z 

przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W rejonie 

działania poradni znajduje się 14 szkół podstawowych, 13 przedszkoli, 1 żłobek, 1 OHP, 2 

domy dziecka, 1 Zespól Szkół Specjalnych, 5 szkół ponadgimnazjalnych  

(II LO, ZSE, ZSB, ZSZ), 2 zespoły szkolno-przedszkolne. Łącznie w rejonie działania 

poradni znajduje się 38 placówek. 

 

Działalność poradni 

Zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu jest udzielanie dzieciom  

i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcie w wyborze kierunku 

kształcenia. Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

Do zadań placówki należy także przeprowadzanie diagnozy specjalistycznej  

i realizowanie zadań profilaktycznych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom,  młodzieży i ich rodzinom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera w wyborze kierunku kształcenia i prowadzi 

terapie. Rodzaje prowadzonej przez placówkę terapii to terapia EEG-Biofeedback oraz RSA-

Bofeedback, terapia ruchowa, terapia psychologiczna w tym psychoterapia w nurcie 

poznawczo-behawioralnym oraz psychoanalitycznym, terapia rodzin, terapia 

neurologopedyczna, terapia pedagogiczna w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia 

widzenia, trening słyszenia, TUS (trening umiejętności społecznych) oraz interwencje 

kryzysowe.  

Inna działalność placówki to grupy wsparcia, mediacje, warsztaty, porady, konsultacje, 

wykłady i prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu prowadzi Wczesne Wspomaganie 

Rozwoju dotyczące oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci niepełnosprawnych tj. 

posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci objęte są 

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności do 

rozpoczęcia edukacji  w szkole. 

Placówka  wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

z całego Powiatu Brzeskiego z uwagi na: słabe widzenie, niewidzenie, słabe  słyszenie, 

niesłyszenie, zaburzenia ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera, autyzm). 
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Pozostałe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na 

niepełnosprawność intelektualną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie 

społeczne, niepełnosprawność ruchową) wydawane są dla dzieci i młodzieży z rejonu 

działania poradni. 

 

W 2018 r. poradnia przyjęła ok. 1200 dzieci udzielając im bezpośredniej pomocy. 

Realizowane były także inne zadania polegające na wspomaganiu szkół i przedszkoli na 

miejscu w placówkach oraz prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych. Placówka wydaje 

rocznie średnio 650 opinii, 250 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w realizacji statutowych zadań współpracuje z 

wydziałem oświaty, PCPR oraz lekarzami  specjalistami  laryngologami, okulistami, 

psychiatrami, neurologami, rehabilitantami, audiologami. Współpracuje z Fundacją Aktywnej 

Rehabilitacji ukierunkowanej na aktywizację dzieci i młodzieży poruszających się na 

wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych ruchowo. 

Specjaliści poradni współpracują z Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim 

Związkiem Głuchych (współpraca ukierunkowana na pomoc dzieciom i uczniom z wadami 

wzroku i słuchu), z fundacją Synapsis w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom, rodzinom ze 

spektrum autyzmu. Współpraca z Dolnośląskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w 

zakresie wsparcia socjalnego, prawnego. Poradnia współpracuje z sądem rodzinnym w 

sprawach nieletnich, opieką społeczną na rzecz wsparcia rodzin. Współpraca z Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programów profilaktycznych 

oraz pozyskiwania środków na  szkolenia sieci pedagogów i psychologów szkolnych.  

Od grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu na mocy 

porozumienia podpisanego przez MEN i Starostwa na lata 2017-2021 realizuje program 

rządowy „Za życiem” w formie utworzonego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego (OKRO). Zadaniem ośrodka  jest m.in.  

a) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych 

dziecka i jego rodziny oraz form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,  

b) Wskazywanie jednostek (w tym służby zdrowia) udzielających specjalistycznej 

pomocy dzieciom, 

a) Prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  do 5 godzin                        

w tygodniu, 

b) Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu 

Brzeskiego, 

c) Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, 

d) Prowadzenie akcji informacyjnych, 

e) Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom, 

f) Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb 

dziecka, 

g) Konsultowanie trudności rozwojowych dzieci z lekarzami różnych  specjalności, 

kierowanie do rehabilitantów, zapewnienie  terapii w zależności od indywidualnych 

potrzeb rozwojowych dziecka.  
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h)  Współpraca z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy  

społecznej, jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej, 

i) Sporządzanie comiesięcznych rozliczeń z przepracowanych godzin, zrealizowanych 

zadań, 

W roku 2018 objęto programem 23 dzieci w wieku do 3 r. ż, zrealizowano 909 godzin 

terapeutycznych. 

 

8.11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie  

 

Działalność jednostki z uwzględnieniem działalności na rzecz mieszkańców powiatu 

brzeskiego 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież z 

terenu Gminy Grodków i Olszanka w liczbie ok.  4,5 tys. Swoje zadania pracownicy poradni 

realizują na terenie poradni oraz na terenie placówek,  przedszkoli i szkół. 

Główne zadania placówki wynikające z rozporządzenia to diagnoza, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, realizowanie zadań 

profilaktycznych, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych i wspomaganie  placówek w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.  

Na terenie poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia: o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

W poradni  prowadzona jest terapia psychologiczna, pedagogiczna, indywidualna,           

grupowa oraz terapia EEG Biofeedback.   

W roku szkolnym 2017/2018 poradnia wydała 49 orzeczeń, 174 opinie oraz 110  

informacji o wynikach diagnozy. 

 

Realizacja zadań poradni w roku szkolny  2017/2018 

 Liczba zdiagnozowanych dzieci:  1000 

 Liczba dzieci objętych terapią/ rehabilitacją: 244 

 Liczba form pomocy udzielonej rodzicom ( indyw.): 514 

 Liczba form pomocy udzielonej nauczycielom ( indyw.): 127 

 Liczba przeprowadzonych logopedycznych badań przesiewowych ( liczba dzieci): 390 

 

W  roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uczestniczyła w 

programach: „Tydzień z psychologiem” w PSP nr 1 w Grodkowie oraz w PSP nr 3 w 

Grodkowie. Wspierając działania szkoły w zakresie profilaktyki pracownicy poradni 

przeprowadzili szereg warsztatów psychologicznych, udzielali porad indywidualnie 
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nauczycielom, rodzicom. W 2018 r. na terenie poradni realizowana była innowacja 

pedagogiczna z zakresu doradztwa zawodowego  pt. „Zaplanuj swoją przyszłość.”  

 

Współpraca z innymi jednostkami, realizowane projekty. 

Poradnia współpracuje z instytucjami działającymi na terenie Gminy Grodków takimi 

jak : Urząd Pracy, Policja, MOPS, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Grodkowskiej Gminy Grodków, Urząd Miejski,  kuratorzy społeczni. 

Współpraca z Urzędem Pracy opiera się na wymianie informacji dotyczących lokalnego 

rynku pracy, na terenie urzędu organizowana jest również wystawa prac konkursowych                  

z konkursu plastycznego organizowanego przez poradnię.   

Współpraca z Policją prowadzona jest na bieżąco, dotyczy głownie uczniów, którzy 

sprawiają problemy wychowawcze w szkole. Jest to również współpraca w obszarze 

informacyjnym.  

Pracownicy poradni zapraszani są do udziału w projektach realizowanych przez Miejską                      

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Logopeda poradni prowadził                                       

w ramach projektu warsztaty pt. „ Bajki terapeutyczne w logopedii”, psycholog przedstawiał 

psychologiczne aspekty czytania dzieciom książek przez rodziców.  

Specjaliści poradni wspierają również seniorów z Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Grodkowskiej Gminy Grodków uczestnicząc w prelekcjach na temat aktywności, motywacji 

do działania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

Kuratorzy społeczni, asystenci rodzin z MOPS w Grodkowie stale współpracują                            

z poradnią podczas rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.  

Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy odbywa się poprzez Pełnomocnika do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W roku szkolnym 2017/2018 poradnia brała udział w projekcie ORE pt. „Opracowanie 

instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. Projekt miał na celu 

wdrożenie nowego narzędzia diagnostycznego do oceny  obszaru emocjonalno–społecznego 

dzieci w wieku 9-13 lat „TROSKA”, w ramach którego przeprowadzane były badania w/w 

narzędziem.  

Od czerwca 2017 do kwietnia 2018 r . na terenie poradni realizowany był projekt 

finansowany w  ramach akcji „Reklama Dzieciom”. W projekcie uczestniczyło 12 dzieci z 

różnymi zaburzeniami rozwojowymi, dla których zorganizowane zostały zajęcia 

kynoterapeutyczne.  

 

 

9) Wydział Ochrony Środowiska 

 

Zadania realizowane w Wydziale Ochrony Środowiska obejmują bardzo różne 

dziedziny, tak jak wiele jest komponentów środowiska, w szczególności z zakresu: 

 

9.1) Ochrona środowiska  

 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
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 Wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 

gazów cieplarnianych, 

 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz ich przegląd, 

 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 

z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 

z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, 

 Wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu, 

 Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę 

wodną, 

 Przygotowanie i wdrożenie oraz sprawozdawanie powiatowego program ochrony 

środowiska, 

 Wdrożenie oraz sprawozdawanie wojewódzkiego programu ochrony powietrza, 

 Prowadzenie wykazu potencjalnych zanieczyszczeń historycznych powierzchni ziemi. 

 

9.2)  Gospodarka odpadami  

 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, 

 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, 

 Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów. 

 

9.3) Ochrona przyrody 

 Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych. 

 

9.4) Rybactwo śródlądowe  

 Wydawanie kart wędkarskich, 

 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 

 Wydawanie karty łowiectwa podwodnego, 

 Nadzór nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej. 

 

9.5) Ochrona przyrody  

 Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów rosnącego na 

terenie nieruchomości będących własnością gmin– z wyjątkiem nieruchomości 

będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, 

 Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających 

widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo 

powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej. 

 

9.6)  Geologia  

 Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, 

 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi, 
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 Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno – inżynierskie, 

 Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne, 

 Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin, 

 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru podjęcia wydobywania piasków i żwirów, 

przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, 

 Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie 

przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3, 

 Wydawanie decyzji przenoszących koncesje na rzecz innych podmiotów, 

 Przyjmowanie informacji dotyczących opłat za wydobytą kopalinę, 

 Wydawanie decyzji określających wysokość opłat eksploatacyjnych, w razie nie 

dokonania przez przedsiębiorcę należnych opłat w terminie, 

 Wydawanie decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną 

z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót 

geologicznych, 

 Wydawanie decyzji wygaszających koncesje. 

 

9.7) Ochrona gruntów rolnych i leśnych  

 Wydawanie decyzji określających osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów, 

 Wydawanie decyzji uznających za zakończoną rekultywację gruntów, 

 Uzgadnianie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy. 

 

9.8) Leśnictwo i łowiectwo 

 Wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna, 

 Wydawanie decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny, 

 Wydawanie decyzji dot. pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu, 

 Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku 

zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, 

 Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszańców, 

 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, iż nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz że dla 

nieruchomości nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki 

leśnej. 

 

9.9) Działalność Wydziału bezpośrednio i pośrednio związana jest z wykonywaniem 

działań na rzecz mieszkańców powiatu brzeskiego. Bezpośrednio działalność skierowana 

jest np. do osób fizycznych poprzez prowadzenie spraw w następujących zakresach: 

 Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych 

– 23 sprawy, 

 Wydawanie kart wędkarskich – 220 spraw, 
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 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb – 61 

spraw, 

 Wydawanie karty łowiectwa podwodnego – 0 spraw, 

 Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych - 4 sprawy, 

 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi – 3 sprawy, 

 Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno – inżynierskie – 1 

sprawa, 

 Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne – 2 sprawy, 

 Uzgadnianie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy – 19 spraw, 

 Wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna – 32 sprawy, 

 Wydawanie decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny – 0 spraw, 

 Wydawanie decyzji dot. pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub z 

decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – 2 sprawy, 

 Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszańców – 2 sprawy, 

 Wydawanie zaświadczeń  potwierdzających, iż nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz że dla 

nieruchomości nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki 

leśnej – 356 spraw. 

 

Pośrednio działalność skierowana jest również na rzecz mieszkańców powiatu poprzez 

udzielania wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i koncesji, uzyskiwanych przede 

wszystkim w procesach prowadzenia działalności gospodarczej, mającej późniejsze 

oddziaływanie na mieszkańców powiatu. 

Tutejszy Wydział odpowiedzialny jest za przygotowanie, wdrożenie oraz 

sprawozdawanie powiatowego programu ochrony środowiska. Spełniając powyższy 

obowiązek Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego Nr XXXVI/282/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w 

sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017–

2020 z perspektywą do 2024 roku” przyjęto kolejny program ochrony środowiska 

kontynuując tym samym politykę ekologiczną powiatu prowadzoną od wielu lat. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z 

założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy 

ochrony środowiska powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i 

przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. Celem niniejszego Programu 

jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i 

poprawa stanu środowiska przyrodniczego obszaru powiatu brzeskiego, bądź utrzymanie 

dobrego poziomu, tam gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich 

programów. Zawarte w programie ochrony środowiska rozwiązania inwestycyjne oraz 

organizacyjno-informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą 
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zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Opracowany Program 

jest wypełnieniem obowiązku Powiatu Brzeskiego w zakresie sporządzenia strategicznych 

dokumentów powiatowych, co pozwala władzom Powiatu na bieżąco kontrolować stan 

środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska. 

Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony 

środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z 

realizacji założeń w/w programu a co 4 lata jego aktualizację.  

Dlatego też w bieżącym roku przewidziano konieczność sporządzenia raportu z 

realizacji powyższego programu. Wdrożenie programu prowadzone jest w sposób ciągły 

głównie poprzez wykonywanie działań administracyjno-prawnych będących we właściwości 

Starosty jako organu ochrony środowiska jak również dodatkowo poprzez np. zakup toreb 

ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, wydawanie pozycji książkowych z zakresu ochrony przyrody  oraz 

działalność edukacyjną poprzez publikację w prasie artykułów o tematyce ochrony 

środowiska. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przygotowanie i zrealizowanie Programu 

ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines 

tolerancji choćby jednej substancji spośród określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu.     

  Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem 

strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa 

opolskiego, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony 

środowiska z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany 

będzie poprzez wskazanie działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie 

krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest 

zbieżny z celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020.     

Zgodnie z obowiązującym Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola 

ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 

opolskiej, przyjętym uchwałą nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z 

dnia 30 stycznia 2018r., sprawozdania z jego realizacji mają być przygotowywane na 

szczeblu gminnym i powiatowym.  

Starostowie zobowiązani są do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w 

danym roku za rok poprzedni i ich przekazywania w terminie do 30 kwietnia każdego roku do 

Zarządu Województwa Opolskiego. 

 

Obowiązki starostów powiatów  w ramach realizacji Programu ochrony powietrza to: 

 stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, 

w szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji 

działań ujętych w Programie ochrony powietrza, 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
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 opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, 

 uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony 

powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem 

ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania o 

niskiej emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie 

pylenia podczas prac budowlanych, 

 opiniowanie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych, 

 egzekwowanie obowiązku wykonania postępowania kompensacyjnego w przypadku 

zmienianych lub nowopowstających instalacji na obszarach występowania 

przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń, 

 utrzymanie w należytym stanie istniejącej zieleni wysokiej i uzupełnianie ubytków w 

istniejących alejach i szpalerach, 

 stworzenie i aktualizacja listy podmiotów i instytucji, które należy powiadomić w 

ramach ogłoszonych alarmów zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, 

 aktualizacja procedur postępowania w ramach Programu zarządzania kryzysowego, 

 przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań wskazanych w Programie ochrony 

powietrza zgodnie z zasadami określonymi w Programie ochrony powietrza i 

przekazywanie ich zarządowi województwa do 30 kwietnia każdego roku, 

 kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. 

 

Za wdrożenie Programu Ochrony Powietrza odpowiedzialny jest tutejszy Wydział 

Ochrony Środowiska. Obowiązki wynikające z Programu są na bieżąco wdrażane i 

realizowane przez odpowiednie komórki starostwa i jednostki powiatu. 

Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych ujętych  w  Programie Ochrony 

Powietrza sporządzane są co roku i przesyłane do Zarządu Województwa Opolskiego zgodnie 

z obowiązującym terminem. 

 

 

 

10) Wydział Komunikacji i Drogownictwa 

 

Wydział składa się z siedziby głównej znajdującej się w Brzegu i dwóch oddziałów 

zamiejscowych w Grodkowie i Lewinie Brzeskim. 

Zadania Wydziału Komunikacji i Drogownictwa wykonane w roku  2018 : 

 rejestracja pojazdów (23786 decyzji -  czasowa i stała rejestracja), wyrejestrowanie 

pojazdów (2302), czasowe wycofania pojazdów z ruchu (16), wtórniki (dowodów, 

tablic i kart pojazdów) (2500), zbycie pojazdu (3644), wpisanie zastawu 

rejestrowego (30), nadanie VIN (58), wpis Gaz/HAK (1021), wydanie tablic 

czasowych (200), udostępnianie danych pojazdu (256), decyzje zmieniające (413)  

i uchylające (2), wycofanie na stałe z urzędu (1007), dodatkowa tablica (105),  

 wydawanie prawa jazdy krajowe (2307) i międzynarodowe (30), wtórnik prawa 

jazdy (222), pozwolenie na kierowanie tramwajem (1), cofanie (158)  

i zatrzymywanie (276) uprawnień,  skierowania na badania lekarskie (89)  
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i psychologiczne (89), na kurs reedukacyjny (114), na egzaminy kontrolne 

kierowców (6), 

 wydawanie  zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne (50), 

 transport - licencje (15), zezwolenia (12) , zaświadczenia (15) na przewóz drogowy 

osób lub rzeczy oraz uzgodnienia (19), zezwolenia na regularny przewóz osób (10), 

zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób (10), 

 zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych – Projekty organizacji 

ruchu(130) i wnioski dot. zmiany organizacji ruchu (103), 

 wykorzystanie dróg w sposób szczególny (8), 

 pojazdy nienormatywne -klasa II i III - ( 29), 

 nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców (12), ewidencja instruktorów nauki 

jazdy (9), 

 nadzór nad stacjami kontroli pojazdów (10), ewidencja diagnostów- uprawnienia (1). 

 usuwanie pojazdów - decyzje o naliczeniu kosztów na podst. art. 130a ustawy Prawo 

o ruchu drogowym (6), 

 wezwania do odbioru pojazdów (48), 

 sprawozdania – informacja do Ministra Infrastruktury o wydanych licencjach  

w transporcie styczeń/lipiec (2), do Marszałka Województwa dot. transportu 

zbiorowego oraz z zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami (2),  

do GUS (1), do Wydz. Ochrony Środowiska dot. stacji kontroli pojazdów (1),  

do wydziałów wewnętrznych starostwa (5), 

W oddziałach zamiejscowych realizowane są wyłącznie zadania związane z rejestracją 

pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. 

Przy wydziale działa również Komisja ds. Organizacji Ruchu Drogowego, w skład  

której wchodzą m.in. przedstawiciele zarządców dróg powiatowych i gminnych oraz policji, 

którzy sukcesywnie rozpatruje złożone projekty organizacji ruchu oraz wnioski mieszkańców. 

 

 

11) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

11.1)    Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

 prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych  

ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz udzielanie informacji o 

danych ewidencyjnych, 

 zakładanie i prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

 prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestr cen i wartości nieruchomości 

(RCiWN), 

 prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

(BDSOG), 
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 zakładanie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),  

 udostępnianie map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

 udostępnianie map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

 ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 

 obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,  

 uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, 

postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 

 

Realizując ww. zadania w 2018 roku w Wydziale GiGN wykonano min. następujące prace: 

 

Zadanie Ilość w 2018 r. Uwagi 

Aktualizacja ewidencji gruntów i 

budynków 

6 200 Liczba wprowadzonych 

zmian 

Wydawanie wypisów i wyrysów z 

ewidencji gruntów i budynków 

2 884 Liczba zamówień ( w tym 

nieodpłatnych 3) 

Udostępnianie innych danych, map i 

materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

2 862 Liczba zamówień łącznie (w 

tym nieodpłatnych 1032) 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i 

kartograficznych 

2 112 Liczba zgłoszeń 

Klasyfikacja gleboznawcza i 

postępowania administracyjne z 

zakresu ewidencji gruntów i 

budynków 

21 Liczba wydanych decyzji 

Koordynacja usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu 

142 Liczba przeprowadzonych 

narad koordynacyjnych 

  

 

Z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii osiągnięto dochody w łącznej kwocie 

503 492 zł w tym: 

 

Wyszczególnienie Dochód    

w zł 

Wpływy z tytułu wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i 

budynków 

278 605 

Wpływy z tytułu udostępniania danych, map i materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

139 688 

Wpływy z tytułu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 22 419 
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terenu 

Wpływy  z tytułu uwierzytelniania dokumentów  58 110 

Pozostałe wpływy 4 670 

 

Zadania strategiczne 

 zakładanie baz danych GESUT (sieci uzbrojenia terenu) i BDOT 500 (obiekty 

topograficzne). W 2018 r. zlecono wykonanie baz danych dla gminy Grodków – 

obszar wiejski oraz  gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski.  

 wdrożenie zasilania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach danymi 

ewidencji gruntów i budynków i związana  z tym konieczność modernizacji EGiB 

całego powiatu w związku ze zmianą przepisów dot. prowadzenia ewidencji. Przed 

2015 r. czyli w terminie wymaganych przepisami, Powiat Brzeski zmodernizował  

ewidencję gruntów i budynków i założył ewidencję budynków i lokali. Po wykonaniu 

tych prac doszło do znaczącej nowelizacji  przepisów rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, co spowodowało, że baza danych egib nie przechodzi 

walidacji jako niezgodna z nowym pojęciowym modelem danych ewidencyjnych. Z 

tego powodu Starosta nie może zrealizować obowiązku zasilania ZSIN i 

elektronicznej wymiany danych z systemem Elektroniczna Księga Wieczysta. Zakres 

niezbędnej modernizacji jest tak duży, że nie jest możliwe jej przeprowadzenie bez 

znaczącego wsparcia z budżetu Państwa. O kosztach i braku chętnych na realizację 

zamówień dot. dostosowania baz do nowych przepisów i  poprawy jakości danych  

mówią wyniki przetargów ogłaszanych w całym kraju. Średnia cena modernizacji 

EGiB na powiat to ponad 2,5 mln a chętnych do wykonania często brak. 

W 2018 r. podjęto działania mające na celu dostosowanie bazy danych EGiB do nowego 

modelu własnymi siłami ale mimo ogromnego wysiłku nie zakończyły się one 

sukcesem. Po przeprowadzeniu  kolejnych 23 walidacji uzyskano tylko taki stan bazy 

danych, że generowany z bazy plik w formacie GML (wymagany rzez ZSIN) nie 

zawierał już błędu „brak wymaganego atrybutu”. Po kolejnych 8 walidacjach proces 

dostosowywania bazy danych do wymogów ZSiN utknął na błędzie krytycznym 

„Błędy adresowe osób fizycznych (brak kodu pocztowego, brak numeru 

porządkowego)” w liczbie 5546. 

 proces cyfryzacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, stanowiącej powiatowy 

zasób geodezyjny i kartograficzny. Proces ten trwa od kilku lat i zgodnie z przepisami 

ma się zakończyć do końca 2021 r.. Cyfryzacja wymaga nie tylko wydatkowania co 

roku znacznych środków, ale również wysiłku pracowników, którzy ewidencjonują 

dokumentację archiwalną przez przekazaniem jej do cyfryzacji. W 2018 r. na ten cel 

wydatkowano kwotę 110 561 zł w tym 91 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. 

 Uruchomienie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców w ramach realizacji projektu 

„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 

opolskiego”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Opolskim 

oraz pozostałymi powiatami województwa opolskiego. Łączna wartość projektu 

wyniesie blisko 8 mln zł, w tym wartość projektu dla Powiatu Brzeskiego to  458 000 

zł przy udziale własnym w kwocie 96 000 zł. 
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W ramach projektu zostanie uruchomione łącznie 13 usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości 4 (min. sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z 

ewidencji gruntów i budynków, udzielenie informacji z rejestru cen i wartości). Dla 

wyjaśnienia e-usługi o 4 stopniu dojrzałości to usługi na poziomie integracyjnym- 

odbiorcy będą wykorzystywać specjalny portal (Centrum Usług Wspólnych), w 

których udostępniane będą informacje pochodzące od partnerów. Połączenie danych 

umożliwi przejście przez cały proces załatwiania danej sprawy zdalnie i 

elektronicznie. Dzięki internetowemu portalowi odbiorca uzyska informacje, uzupełni 

dane w formularzach, prześle je, uiści opłaty i uzyska dokumenty. W 2018 r. w 

ramach realizacji projektu opracowano warunki techniczne założenia baz danych 

BDOT 500 i GESUT dla gminy Olszanka oraz Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Termin zakończenia projektu: 2020 r. 

 

11.2) Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatowymi 

 

Gospodarując nieruchomościami powiatowymi  naliczano opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego, zbywano nieruchomości, wydzierżawiano, wynajmowano oraz prowadzono 

sprawy związane z trwałym zarządem, osiągając dochody w łącznej kwocie 1 381 972 zł. 

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych procedur zawiera  „Informacja o zmianach w 

nieruchomościach  Powiatu Brzeskiego w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz o 

dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami w zakresie realizowanym przez 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik do informacji o stanie mienia 

powiatu za 2018 r.). 

 

   

11.3) Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa oraz  

  wywłaszczanie nieruchomości. 

 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest to zadanie z zakresu 

administracji rządowej. W imieniu Skarbu Państwa wypowiadano oraz naliczano opłaty z 

tytułu użytkowania wieczystego (194 sprawy), zbywano nieruchomości , wydzierżawiano 

oraz prowadzono sprawy związane z trwałym zarządem, osiągając dochody w łącznej kwocie 

1 778 134 zł z czego dochodem Powiatu Brzeskiego jest kwota 444 534 zł. W zakresie 

wywłaszczania nieruchomości przeprowadzono 3 postępowania.  

 

W 2018 r. po raz pierwszy sporządzano dla Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz 

nieruchomości Skarbu Państwa. Wykaz zawierał  287 nieruchomości, dla których Starosta 

musiał ustalić bardzo wiele danych – w tym dane dot.: 

 informacji o ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w 

tym hipotekach, 

 umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, 

 informacji o zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części, 

 informacji o toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich 

obiektów budowlanych, postępowaniach administracyjnych, 

 informacji o toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich 

obiektów budowlanych, postępowaniach sądowych, 
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 informacji o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wynikających z przepisów 

prawa lub rozstrzygnięć i decyzji, 

 informacji o dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, 

 wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego obejmujących całość lub część nieruchomości 

oraz zgłoszeń dotyczących domów jednorodzinnych, kontenerowych stacji 

transformatorowych oraz sieci, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 

2b oraz 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

 informacji czy nieruchomość jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

dotyczącą inwestycji celu publicznego. 

Do wykazu dołączono opinie Starosty o braku celowości przekazania nieruchomości do 

Krajowego Zasobu oraz pliki gml zawierające dane geometryczne nieruchomości objętych 

wykazem. Sporządzenie wykazu od 2018 r. jest już corocznym obowiązkiem Starosty. 

 

11.4) Pozostałe zadania realizowane przez wydział geodezji i gospodarki 

nieruchomościami: 

 

 Gospodarowanie środkami budżetowymi: 

 w dziale 010 rozdział 01005 (dotacja celowa),  

 w dziale 010 rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

(dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego), 

 w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa (środki własne Powiatu i 

dotacje celowe), 

 w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki własne 

Powiatu i dotacje celowe).  

Łącznie kwota wydatków realizowanych przez WGiGN wyniosła  380 274 zł, udzielono 73 

zamówienia.  

 Prowadzenie postępowań dot. wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej: 

 wydano 86 decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów 

szczególnie chronionych, 

 wydano 98 postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i 

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 udzielono 186 informacji o wysokości opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z 

produkcji rolniczej.  

 

11.5) Informacja o zmianach w nieruchomościach  Powiatu Brzeskiego w 2018 r.  oraz o 

dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami w zakresie realizowanym przez 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 

 

 Nabywanie mienia:  

Powiat Brzeski nabył z mocy prawa na własność 1 działkę wydzieloną pod drogę 

publiczną  powiatową (dot. dz.199/1 w Brzegu). Na rzecz byłej właścicielki działki 
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wypłacono odszkodowanie w wysokości 11.000,00 zł (prot. rokowań Nr G.683.1.1.2018 z dn. 

14.05.2018 r.). 

 

 Zbywanie mienia : 

 Darowizna:  

w drodze darowizny przekazano na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzegu  

niezabudowaną nieruchomość stanowiącą dz. Nr 609/16 o pow. 0,0200 ha, położoną 

przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu. Wartość darowizny 31.000,00 zł. Akt not. z 

16.11.2018 r. Rep. A nr 5671/2018. 

 Sprzedaż : 

 W drodze przetargu sprzedano na rzecz osób fizycznych lokal użytkowy (garaż) nr 4,  

położony w   przy ul. Krakowskiej w Grodkowie na dz. Nr 778/28  o pow. 0,0762 ha,  

za kwotę 2.020,00 zł (płatne  jednorazowo). Akt not.  z 12.01.2018 r.   Rep. A nr 

155/2018. 

 W drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej niezabudowaną 

nieruchomość stanowiącą działkę nr 806/9 o pow. 0,0416 ha, położoną przy ul. 

Wyszyńskiego w Brzegu, za kwotę  75.750,00 zł + 23% VAT (płatne jednorazowo) 

oraz za jednorazową opłatą w kwocie 2.800,00 zł + 23%VAT ustanowiono na jej 

rzecz służebność gruntową drogi koniecznej. Akt not. z dn.16.04.2018 r. Rep. A nr 

1374/2018. 

 W trybie przetargowym w drodze rokowań sprzedano na rzecz osób fizycznych lokal 

użytkowy(garaż)  nr 7,  położony w   przy ul. Krakowskiej w Grodkowie na dz. Nr 

778/28  o pow. 0,0762 ha, za kwotę 11.200,00 zł (płatne  jednorazowo). Akt not.  z 

30.04.2018 r.   Rep. A nr 2076/2018. 

 W trybie przetargowym w drodze rokowań sprzedano na rzecz osoby fizycznej lokal 

użytkowy (garaż)  nr 6,  położony w   przy ul. Krakowskiej w Grodkowie na dz. Nr 

778/28  o pow. 0,0762 ha, za kwotę 8.200,00 zł (płatne  jednorazowo).  Akt not.  z 

30.04.2018 r.   Rep. A nr 2083/2018. 

 W trybie przetargowym w drodze rokowań sprzedano na rzecz osób fizycznych lokal 

użytkowy (garaż)  nr 1,  położony w   przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, na dz. Nr 

778/28  o pow. 0,0762 ha, za kwotę 3.400,00 zł (płatne  jednorazowo).  Akt not.  z 

30.04.2018 .   Rep. A nr 2090/2018. 

 W drodze przetargu na rzecz osoby prawnej sprzedano niezabudowaną nieruchomość 

stanowiącą działkę   nr 676/1 o pow.0,1068 ha,  położoną przy ul. Mossora  w 

Brzegu, za kwotę  212.100,00 zł + 23% VAT=260 883,00 zł (płatne jednorazowo). 

Akt not. z dn. 7.05.2018 r. Rep. A nr 2112/2018. 

 W trybie bezprzetargowym sprzedano na rzecz Gminy Brzeg udział 0,08 części 

niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w przy 

ul. Robotniczej 12 w Brzegu (III piętro bud. B), dz. Nr 479 o pow. 0,7215 ha, za 

kwotę 300 000,00 zł   (płatne w 2 ratach rocznych po 150000,00 zł). Akt not. z 

24.10.2018 r.  Rep. A nr 5299/2018. 

 W drodze przetargu na rzecz osoby fizycznej sprzedano niezabudowaną 

nieruchomość stanowiącą działkę nr 778/40 o pow. 0,1358 ha, położoną przy ul. 
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Krakowskiej w Grodkowie, za kwotę 40.400,00 zł + 23% VAT = 49 692,00 zł 

(płatne jednorazowo). Akt not. z dn.17.09.2018 r. Rep. A nr 4564/2018. 

 W trybie przetargowym w drodze rokowań na rzecz osób fizycznych sprzedano 

zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę   nr 514 o pow. 0,0787 ha,  położoną 

przy ul. Jana Pawła II 27  w Brzegu, za kwotę 300.001,00 zł (płatne jednorazowo). 

Akt not. z dn.28.09.2018 r. Rep. A nr 4806/2018. 

 W trybie przetargowym w drodze rokowań sprzedano na rzecz osób fizycznych 

zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę nr 778/35 o pow. 0,6420 ha, położoną 

przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, za kwotę 86.100,00 zł (płatne jednorazowo). Akt 

not. z dn.18.10.2018 r. Rep. A nr 5164/2018. 

 W drodze przetargu sprzedano na rzecz osoby fizycznej lokal użytkowy (garaż)  nr 5,  

położony w   Grodkowie przy ul. Krakowskiej na dz. Nr 778/28  o pow. 0,0762 ha, 

za kwotę  6.100,00 zł (płatne  jednorazowo).  Akt not.  z 16.11.2018 r.   Rep. A nr 

5686/2018. 

 W trybie bezprzetargowym sprzedano na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury 

Okręgowej w Opolu zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę   nr 238 o pow. 

0,1024 ha,  położoną przy ul. Młynarskiej 12  w Brzegu, za kwotę 175.000,00 zł 

(płatne jednorazowo). Akt not. z dn.16.11.2018 r. Rep. A nr 5679/2018. 

 Aktem notarialnym z dnia 18.09.2017 r. Rep. A nr 4689/2017  w wyniku odwołania 

darowizny przekazano na rzecz Skarbu Państwa dz. Nr 66/11  o pow. 0,4193 ha, 

położoną przy ul. Grobli w Brzegu. Wartość działki  72 078 zł.  

 

 Dzierżawa i najem: 

 W drodze bezprzetargowej wynajęto osobie prawnej lokal użytkowy (pomieszczenie 

biurowe) nr 04 o pow. 19,85 m
2
, położony na parterze w budynku przy ul. 

Wyszyńskiego 23 w Brzegu–dz.829/5. Miesięczny czynsz najmu 280,00 zł + 

23%VAT. Umowa zawarta  na czas nieoznaczony od dn. 5.01.2018 r. za zgodą Rady 

Powiatu. 

 W drodze bezprzetargowej  wynajęto osobie fizycznej lokal użytkowy (pomieszczenie 

biurowe) nr 05 o pow. 19,85 m
2
, położony na parterze w budynku przy ul. 

Wyszyńskiego 23 w Brzegu – dz.829/5. Miesięczny  czynsz najmu 280,00 zł + 

23%VAT. Umowa zawarta  na czas nieoznaczony od dn. 5.01.2018 r. za zgodą Rady 

Powiatu. 

 W drodze bezprzetargowej  wynajęto spółce osobowej w Brzegu lokal użytkowy 

(pomieszczenie biurowe) nr 014 o pow. 20,74 m
2
 i nr 024 o pow. 9,51 m

2 
, położone 

na parterze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – dz.829/5. Miesięczny  

czynsz najmu 280,00 zł + 23%VAT (za lok. nr 014) i 130,00 + 23% VAT (za lok. nr 

024). Umowa zawarta  na czas nieoznaczony od dn. 5.01.2018 r. za zgodą Rady 

Powiatu. 

 W drodze bezprzetargowej  wynajęto osobie fizycznej lokal użytkowy (pomieszczenie 

biurowe) nr 07 o pow. 20,63 m
2
 i nr 08 o pow. 19,69 m

2 
, położone na parterze w 

budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – dz.829/5. Miesięczny  czynsz najmu 
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280,00 zł + 23%VAT x 2 lokale. Umowa zawarta  na czas nieoznaczony od dn. 

5.01.2018 r. za zgodą Rady Powiatu. 

 W drodze przetargu  na okres 10 lat od dn. 1.04.2018 r. wynajęto stowarzyszeniu 

nieruchomość  zabudowaną, położoną przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu – dz.238 o 

pow. 0,1024 ha. Miesięczny  czynsz najmu 3.010,00 zł + VAT. Umowa w tym samym 

roku rozwiązana za porozumieniem stron. 

 

 Trwały zarząd: 

 Dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu wydano decyzję o wygaszeniu 

prawa trwałego zarządu w udziale 0,115 części niewydzielonej do nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej działkę nr 829/5 o pow. 1,2730 ha – decyzja z dn. 6.03.2018 

r. Nr G.6844.2.2.2018.  

 Dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu wydano decyzję o wygaszeniu prawa 

trwałego zarządu działką Nr 806/9 o pow. 0,0416 ha  - decyzja Nr G.6844.2.1.2018  z 

dn. 6.02.2018 r.  

 Dla  Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu wydano decyzję o przekazaniu w trwały 

zarząd  działki nr 199/1 o pow. 0,0102 ha  - decyzja Nr G.6844.2.3.2018  z dn. 

27.03.2018 r.  

 Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie wydano decyzję o  

wygaszeniu prawa trwałego zarządu działką Nr 778/35 o pow. 0,6420 ha – decyzja Nr 

G.6844.2.5.2018  z dn.10.07.2018 r. 

 Dla  Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu wydano decyzję o wygaszeniu  trwałego 

zarządu działką nr 609/16 o pow. 0,0200 ha  - decyzja Nr G.6844.2.8.2018  z 

dn.6.11.2018r.  

 Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie wydano decyzję o 

wygaszeniu prawa trwałego zarządu działką Nr 778/40 o pow. 0,1358 ha - decyzja                      

Nr G.6844.2.6.2018  z dn.30.08.2018r.  

 

 Obciążanie nieruchomości 

 Na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali niemieszkalnych nr 11, 12, 13 i 15 w 

budynku przy ul.1 Maja 5 w Brzegu ustalono na czas nieoznaczony odpłatną  

służebność drogową na dz. nr 78/41 i 78/70, ark.m.4, położonych w Brzegu, obręb 

Południe. 

 

Wysokość jednorazowego  wynagrodzenia z tyt. służebności drogowej wyniosła:  

1.400,00 zł + 23%VAT= 1.722 zł – dla właściciela lok. użytkowego nr 11 

1.400,00 zł + 23%VAT= 1.722 zł – dla właściciela lok. użytkowego nr 12  

1.400,00 zł + 23%VAT= 1.722 zł – dla właściciela lok. użytkowego nr 13 

1.400,00 zł + 23%VAT= 1.722 zł – dla właściciela lok. użytkowego nr 15  

(Akt. Not. Rep. A nr 162/2018  z dn. 12.01.2018r.) Uwaga: dochody ujęto w 

informacji o stanie mienia za 2017 r. z uwagi na to, że wpłaty zostały dokonane w 

2017 r.. 
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 Na rzecz każdoczesnego właściciela dz.778/40, położonej w Grodkowie, ustalono 

odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczoną w czasie służebność 

gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 778/37 

położoną w Grodkowie. 

Wysokość jednorazowego  wynagrodzenia z tyt. ww. służebności drogowej wyniosła: 

3.000,00 zł + 23%VAT = 3.690,00 zł. Akt not. z dn.17.09.2018r. Rep. A nr 

4564/2018). 

 Na rzecz każdoczesnego właściciela dz.778/35, położonej w Grodkowie, ustalono 

odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczoną w czasie służebność 

gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 778/37 

położoną w Grodkowie. 

Wysokość jednorazowego  wynagrodzenia z tyt. ww. służebności drogowej wyniosło: 

12.500,00 zł + 23%VAT = 15.375,00 zł. Akt not. z dn.18.10.2018r. Rep. A nr 

5164/2018). 

 

12) Wydział Budownictwa 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa należy: 

1. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności 

zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

2. Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych, 

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli: 

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu  i stosowania w budownictwie, 

4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne                    

w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz zaświadczenia o wpisie na 

listę członków izby samorządu zawodowego, 

5. Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–

budowlanych, 

6. Nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,                   

a także zapewnienia nadzoru autorskiego, 

7. Przyjmowanie zgłoszeń o budowie oraz wykonywaniu robót budowlanych nie 

objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

8. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie 

określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, 

9. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, 
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10. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, 

objętego obowiązkiem zgłoszenia,  

11. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego, 

12. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub uchylających pozwolenie na 

budowę w przypadku zamiaru odstąpienia lub odstąpienia od istotnych warunków 

pozwolenia na budowę, 

13. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, 

14. Nakładanie obowiązku zapewnienia nadzoru na budowie, 

15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie 

zatwierdzonych projektów budowlanych, 

16. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 

17. Uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwoleń na budowę lub 

rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską, 

18. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie i sporządzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

19. Rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, 

lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych 

oraz określenie warunków korzystania z tego prawa, 

20. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

21. Przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopii decyzji i 1 

egz. dokumentacji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego oraz zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów 

budowlanych, 

22. Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

czynnościach kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji 

związanych z tymi czynnościami, 

23. Prowadzenie obowiązującej statystyki, 

24. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do wiadomości organom, które 

wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 

25. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia zmiany 

sposobu użytkowania obiektu lub jego części, do organu podatkowego właściwego                        

w sprawach podatku od nieruchomości, 

26. Współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w 

sprawach z zakresu prawa budowlanego, 

27. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego dla 

celów ustanowienia odrębnej własności, 

28. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie 

techniczne domów jednorodzinnych (dla celów dodatku mieszkaniowego), 

29. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Województwa i 

gmin położonych na terenie Powiatu, po przedłożeniu ich do zaopiniowania i 

uzgodnienia Zarządowi, 
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30. Przygotowywanie i wydawanie inwestorom druków, ułatwiających złożenie 

prawidłowego wniosku, 

31. Udzielanie informacji osobiście, telefonicznie lub na piśmie w sprawach bieżących, 

wyjaśnień w sprawie obowiązujących przepisów i procedur administracyjnych.  

 

W 2018 r. Wydział Budownictwa zrealizował zadania  z zakresu: 

 wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę: 

W 2018 r. wpłynęło 917 wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. Wydział 

wydał 885 decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.   

 przyjmowania zgłoszeń o wykonywaniu robót budowlanych: 

W 2018 r. do wydziału wpłynęło 563 zgłoszenia robót budowlanych, w tym zostało 

przyjętych 421 zgłoszeń. 

 wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego.  

Do wydziału wpłynęło 137 wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności 

lokalu mieszkalnego. Wydano 335 zaświadczeń. 

 

Wydział Budownictwa w 2018 r. otrzymał 118 pism od inwestorów dotyczących spraw 

niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Na 115 odpisano pisma 

wyjaśniające bądź przekazano wg kompetencji. 

Wydział rozpatrzył 435 wniosków i pismo od urzędów, instytucji i służb. Ponadto 

odpowiedział na 14 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.   

W 2018 r. w Wydziale Budownictwa rozpatrzono łącznie 2 184 sprawy.  

 

 

13) Wydział Finansowo-Budżetowy 

 

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 r. 

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2018 został przyjęty 21 grudnia 2017 r. uchwałą  

Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie: 

1) dochodów kwotą 80.793.749,86 zł; 

2) wydatków kwotą 96.210.509,86 zł; 

3) przychodów kwotą 16.501.760 zł; 

4) rozchodów kwotą 1.085.000,00 zł. 

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w 

wysokości 15.416.760,00 zł. 

W trakcie 2018 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 30 uchwał 

Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.  

Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu 

Brzeskiego podjął 13 Zarządzeń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Brzegu podjął 11 Zarządzeń, natomiast Dyrektorzy jednostek oświatowych 24 Zarządzenia 

w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2018 r. 

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2018 r. 

przedstawiał się następująco: 

1) dochody kwota 95.339.185,47 zł (wzrost o kwotę 14.545.435,61 zł, tj. o 18,00%); 

2) wydatki kwota 111.540.708,20 zł (wzrost o kwotę 15.330.198,34 zł, tj. o 15,93%); 

3) przychody kwota 17.286.522,73 zł (wzrost o kwotę 784.762,73 zł, tj. o 4,76%); 

4) rozchody kwota 1.085.000,00 zł. 
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W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł 16.201.522,73 zł. 

 

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 94.900.883,80 zł , z tego: 

dochodów bieżących 84.671.162,28 zł, natomiast dochodów majątkowych 10.229.721,52 zł. 
 

 

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj: 

    

w złotych 
Rodzaj dochodu Plan na dzień 

31.12.2018 r.          
Wykonanie na 

dzień 31.12.2018 r. 
Wskaźnik       

%                  

(kol. 3:2) 

% udział w 

całości       

dochodów 
1 2 3 4 5 

D O C H O D Y 

1. Dotacje celowe, z tego:      20 426 821,92    20 311 460,57    99,44    21,40    

1) dotacje na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych  

12 649 233,45    12 535 449,71    99,10    13,21    

2) dotacje na realizację zadań 

własnych 
7 777 588,47    7 776 010,86    99,98    8,19    

2. Dochody własne powiatu, 

z tego: 
31 114 415,61    32 783 567,26    105,36    34,55    

1) udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i prawnych 
18 736 064,00    20 033 260,33    106,92    21,11    

2) dochody j.s.t. związane 

z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami  

450 369,00    444 786,78    98,76    0,47    

3) pozostałe dochody, w tym m.in.: 

uzyskiwane przez powiatowe 

jednostki budżetowe, dochody 

z majątku powiatu,  

10 785 627,61    11 173 204,87    103,59    11,77    

4) inne źródła 1 142 355,00    1 132 315,28    99,12    1,19    

3. Subwencje ogólne z budżetu 

Państwa, z tego: 
34 154 830,00    34 257 851,00    100,30    36,10    

1) część oświatowa subwencji  26 898 560,00    26 898 560,00    100,00    28,34    
2) część wyrównawcza subwencji  6 329 347,00    6 329 347,00    100,00    6,67    
3) część równoważąca subwencji  655 523,00    655 523,00    100,00    0,69    
4) uzupełnienie subwencji ogólnej  271 400,00    374 421,00    137,96    0,40    
4. Porozumienia (umowy), z tego: 5 494 389,63    4 991 724,74    90,85    5,26    
1) z jednostkami samorządu teryt. 5 378 342,63    4 882 117,14    90,77    5,14    

2) z administracją rządową  116 047,00    109 607,60    94,45    0,12    
5. Dochody z dotacji i środków 

na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt  2 i 3 

u.f.p. 

4 107 204,20    2 514 756,12    61,23    2,65    

6. Pozostałe dotacje  41 524,11    41 524,11    100,00    0,04    

RAZEM 95 339 185,47    94 900 883,80    99,54    100,00    
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Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj: 

 

Treść 
Dział 

Rozdział 
Plan na dzień 

31.12.2018 r.          

Wykonanie          

na dzień 

31.12.2018 r. 

Wskaźnik 

% 

2 4 6 7 8 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami 

  12 649 233,45    12 535 449,71    99,10    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 30 739,00    27 635,76    89,90    

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 28 039,00    26 480,00    94,44    

Pozostała działalność 01095 2 700,00    1 155,76    42,81    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 90 536,83    85 084,85    93,98    

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 90 536,83    85 084,85    93,98    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 594 712,00    593 840,70    99,85    

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 248 700,00    248 700,00    100,00    

Nadzór budowlany 71015 346 012,00    345 140,70    99,75    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 20 441,26    18 033,52    88,22    

Urzędy wojewódzkie 75011 7 510,00    5 102,26    67,94    

Kwalifikacja wojskowa  75045 12 931,26    12 931,26    100,00    

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

751 61 307,00    60 415,32    98,55    

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 

i wojewódzkie 

75109 61 307,00    60 415,32    98,55    

OBRONA NARODOWA 752 75 500,00    75 500,00    100,00    

Pozostałe wydatki obronne 75212 4 500,00    4 500,00    100,00    

Pozostała działalność 75295 71 000,00    71 000,00    100,00    

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
754 8 545 841,00    8 545 824,29    100,00    

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 8 532 841,00    8 532 824,29    100,00    

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75478 13 000,00    13 000,00    100,00    

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 250 416,00    250 350,77    99,97    

Nieopłatna pomoc prawna 75515 250 416,00    250 350,77    99,97    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 31 406,86    25 521,60    81,26    

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych  

80153 31 406,86    25 521,60    81,26    

OCHRONA ZDROWIA 851 1 609 817,00    1 530 557,88    95,08    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 
85156 1 606 393,00    1 527 813,88    95,11    

Pozostała działalność 85195 3 424,00    2 744,00    80,14    

POMOC SPOŁECZNA 852 10 269,00    10 269,00    100,00    
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Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
85205 10 269,00    10 269,00    100,00    

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
853 389 467,50    389 467,50    100,00    

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 315 487,50    315 487,50    100,00    

Pozostała działalność 85395 73 980,00    73 980,00    100,00    

RODZINA 854 938 780,00    922 948,52    98,31    

Wspieranie rodziny 85504 56 730,00    55 550,00    97,92    

Rodziny zastępcze 85508 882 050,00    867 398,52    98,34    

Wydatki na zadania własne i inne powiatu   93 397 085,12    83 864 027,39    89,79    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 64 779,28    64 779,28    100,00    

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 44 119,00    44 119,00    100,00    

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 19 760,28    19 760,28    100,00    

Pozostała działalność 01095 900,00    900,00    100,00    

LEŚNICTWO 020 213 000,00    184 612,20    86,67    

Nadzór nad gospodarką leśną 02002 213 000,00    184 612,20    86,67    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 11 354 725,47    10 956 204,96    96,49    

Drogi publiczne powiatowe 60014 11 354 725,47    10 956 204,96    96,49    

Wydatki bieżące   3 018 057,00    2 854 078,32    94,57    

Wydatki majątkowe   8 336 668,47    8 102 126,64    97,19    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 119 187,00    102 956,80    86,38    

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 119 187,00    102 956,80    86,38    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 404 467,82    344 381,24    85,14    

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 398 547,27    338 460,69    84,92    

Wydatki bieżące   272 043,72    222 387,11    81,75    

Wydatki majątkowe   126 503,55    116 073,58    91,76    

Nadzór budowlany 71015 20,55    20,55    100,00    

Pozostała działalność 71095 5 900,00    5 900,00    100,00    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 11 282 009,31    11 116 187,45    98,53    

Urzędy wojewódzkie 75011 39 899,00    39 899,00    100,00    

Rady powiatów 75019 362 020,00    355 796,70    98,28    

Starostwa powiatowe 75020 9 932 929,31    9 798 147,75    98,64    

Wydatki bieżące   9 853 396,31    9 728 816,64    98,74    

Wydatki majątkowe   79 533,00    69 331,11    87,17    

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 247 395,00    245 146,50    99,09    

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75085 699 661,00    677 092,95    96,77    

Pozostała działalność 75095 105,00    104,55    99,57    

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
754 94 040,00    91 917,89    97,74    

Komendy powiatowe Policji 75405 10 000,00    10 000,00    100,00    

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 30 000,00    30 000,00    100,00    

Wydatki bieżące   6 200,00    6 200,00    100,00    

Wydatki majątkowe   23 800,00    23 800,00    100,00    

Ochotnicze straże pożarne 75412 20 000,00    20 000,00    100,00    

Obrona cywilna 75414 29 040,00    26 917,89    92,69    
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Wydatki bieżące   29 040,00    26 917,89    92,69    

Wydatki majątkowe   0,00    0,00    0,00    

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 75415 5 000,00    5 000,00    100,00    

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 297 714,67    243 422,78    81,76    

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
75702 286 054,67    243 422,78    85,10    

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego 
75704 11 660,00    0,00    0,00    

RÓŻNE ROZLICZENIA  758 125 559,07    91 466,00    72,85    

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
75801 91 466,00    91 466,00    100,00    

Rezerwy ogólne i celowe 75818 34 093,07    0,00    0,00    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801    33 977 242,12    30 597 200,01    90,05    

Szkoły podstawowe specjalne 80102 3 403 141,72    3 323 054,77    97,65    

Wydatki bieżące,   3 373 141,72    3 293 554,77    97,64    

Wydatki majątkowe   30 000,00    29 500,00    98,33    

Gimnazja specjalne 80111 1 082 341,00    1 065 520,43    98,45    

Technika 80115 11 682 619,19    11 563 514,58    98,98    

Szkoły policealne 80116 491 948,91    491 659,32    99,94    

Branżowe szkoły I i II stopnia 80117 594 447,99    561 274,13    94,42    

Licea ogólnokształcące 80120 7 070 222,15    7 017 070,97    99,25    

Wydatki bieżące   7 070 222,15    7 017 070,97    99,25    

Wydatki majątkowe   0,00    0,00    0,00    

Szkoły zawodowe 80130 1 509 238,69    1 445 461,38    95,77    

Wydatki bieżące   1 407 540,00    1 383 762,69    98,31    

Wydatki majątkowe   101 698,69    61 698,69    60,67    

Szkoły zawodowe specjalne 80134 1 429 339,00    1 405 159,46    98,31    

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 

ośrodki dokształcania zawodowego 
80140 54 067,00    53 636,65    99,20    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 100 651,00    87 473,50    86,91    

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151 936 265,00    926 733,29    98,98    

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia oraz szkołach artystycznych 

80152 404 992,00    369 428,33    91,22    

Pozostała działalność  80195 5 217 968,47    2 287 213,20    43,83    

Wydatki bieżące, z tego:   3 250 492,89    2 134 502,89    65,67    

Wydatki majątkowe, z tego:   1 967 475,58    152 710,31    7,76    

SZKOLNICTWO WYŻSZE 803 50 000,00    50 000,00    100,00    

Pozostała działalność 80395 50 000,00    50 000,00    100,00    
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OCHRONA ZDROWIA 851 11 918 888,88    8 159 475,78    68,46    

Szpitale ogólne 85111 11 894 999,88    8 143 791,20    68,46    

Wydatki bieżące   449 358,00    449 357,17    100,00    

Wydatki majątkowe   11 445 641,88    7 694 434,03    67,23    

Pozostała działalność 85195 23 889,00    15 684,58    65,66    

POMOC SPOŁECZNA 852 7 278 761,85    7 115 773,65    97,76    

Domy pomocy społecznej 85202 6 281 656,85    6 170 946,41    98,24    

Wydatki bieżące, z tego:   6 281 656,85    6 170 946,41    98,24    

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   4 731 827,07    4 665 164,33    98,59    

wydatki związane z realizacją statutowych zadań   1 549 829,78    1 505 782,08    97,16    

Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 974 405,00    924 161,12    94,84    

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
85220 22 700,00    20 666,12    91,04    

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
853 3 864 173,02    3 639 085,72    94,18    

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
85311 117 967,00    117 967,00    100,00    

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 5 214,00    474,26    9,10    

Powiatowe urzędy pracy 85333 3 444 683,63    3 369 281,85    97,81    

Pozostała działalność 85395 296 308,39    151 362,61    51,08    

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   3 923 957,44    3 683 563,85    93,87    

Świetlice szkolne 85401 83 615,00    77 680,11    92,90    

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 1 581 190,00    1 563 582,93    98,89    

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 25 473,00    23 557,23    92,48    

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne 
85406 1 852 701,11    1 753 096,57    94,62    

Wydatki bieżące   1 765 361,58    1 727 843,24    97,87    

Wydatki majątkowe   87 339,53    25 253,33    28,91    

Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 216 735,00    181 376,41    83,69    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 44 907,00    44 602,60    99,32    

Pozostała działalność  85495 119 336,33    39 668,00    33,24    

Wydatki bieżące   39 668,00    39 668,00    100,00    

Wydatki majątkowe   79 668,33    0,00    0,00    

RODZINA 855 7 166 101,19    6 250 728,47    87,23    

Rodziny zastępcze 85508 3 129 069,04    2 722 818,99    87,02    

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 4 022 304,15    3 513 740,18    87,36    

Pozostała działalność  85595 14 728,00    14 169,30    96,21    

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
900 511 050,00    470 914,03    92,15    

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 506 050,00    465 929,33    92,07    

Wydatki bieżące   13 000,00    0,00    0,00    

Wydatki majątkowe   493 050,00    465 929,33    94,50    

Pozostała działalność 90095 5 000,00    4 984,70    99,69    

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
921 392 380,00    387 481,30    98,75    

Pozostałe zadania w zakresie kultury  92105 128 000,00    126 494,07    98,82    
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Biblioteka  92116 18 000,00    18 000,00    100,00    

Muzea  92118 230 000,00    230 000,00    100,00    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 16 380,00    12 987,23    79,29    

KULTURA FIZYCZNA    359 048,00    313 875,98    87,42    

Obiekty sportowe 92601 197 548,00    193 076,31    97,74    

Zadania w zakresie kultury fizycznej  92605 100 000,00    70 381,09    70,38    

Pozostała działalność 92695 61 500,00    50 418,58    81,98    

Wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

  5 378 342,63    4 882 117,14    90,77    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 44 200,63    44 200,63    100,00    

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 44 200,63    44 200,63    100,00    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 3 266 387,00    2 785 108,56    85,27    

Drogi publiczne powiatowe 60014 3 266 387,00    2 785 108,56    85,27    

Wydatki bieżące, z tego:   240 000,00    232 893,84    97,04    

Wydatki majątkowe, z tego:   3 026 387,00    2 552 214,72    84,33    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 63 782,00    61 001,61    95,64    

Starostwa powiatowe 75020 63 782,00    61 001,61    95,64    

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
853 27 000,00    27 000,00    100,00    

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
85311 27 000,00    27 000,00    100,00    

RODZINA 855 1 752 658,00    1 744 962,03    99,56    

Rodziny zastępcze 85508 388 780,00    347 153,62    89,29    

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 1 363 878,00    1 397 808,41    102,49    

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
921 26 768,00    26 768,00    100,00    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 26 768,00    26 768,00    100,00    

KULTURA FIZYCZNA    197 547,00    193 076,31    97,74    

Obiekty sportowe 92601 197 547,00    193 076,31    97,74    

Wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej 
  116 047,00    109 607,60    94,45    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 8 500,00    8 500,00    100,00    

Kwalifikacja wojskowa 75045 8 500,00    8 500,00    100,00    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 77 420,00    70 980,60    91,68    

Pozostała działalność 80195 77 420,00    70 980,60    91,68    

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
921 30 127,00    30 127,00    100,00    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 30 127,00    30 127,00    100,00    

OGÓŁEM, z tego:   111 540 708,20    101 391 201,84    90,90    

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   85 692 284,01    82 048 130,10    95,75    

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   57 032 161,38    55 923 537,24    98,06    

wydatki związane z realizacją statutowych zadań   18 063 539,84    17 076 902,37    94,54    

dotacje na zadania bieżące   2 807 983,06    2 793 059,60    99,47    

świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 387 275,78    4 168 073,80    95,00    
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wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

u.f.p. 
  3 103 609,28    1 843 134,31    59,39    

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 
  11 660,00    0,00    0,00    

wydatki na obsługę długu    286 054,67    243 422,78    85,10    

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   25 848 424,19    19 343 071,74    74,83    

na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   25 848 424,19    19 343 071,74    74,83    

wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

u.f.p. 
  1 574 595,40    205 454,85    13,05    

 

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych: 

 

Zobowiązania ogółem: 15.745.000,00 zł z tego: 

1) zobowiązania długoterminowe: 15.745.000,00 zł, z tego: 

a) kredyty: 9.000.000,00 zł,  

b) obligacje : 6.745.000,00 zł; 

2) zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 zł. 

 

 

 

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2018 r.: 
w złotych 

Lp. Rozdział 
Nazwa jednostki 

realizującej 

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2018 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018 r. 
Nazwa zadania 

1 60014 
Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Brzegu 

300 000,00 281 417,32 
Budowa chodnika w drodze powiatowej 

1185 O w Przeczy 

73 427,00 65 446,21 
Budowa chodnika w m. Błota DP nr 

1169 O 

78 436,00 75 442,77 
Budowa chodnika w m. Myśliborzyce 

DP nr 1167 O 

100 000,00 100 000,00 

Budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą 

wojewódzką nr 401 i drogą powiatową 

nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) 

13 530,00 13 530,00 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 

O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - 

I etap 

1 025 000,00 700 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 

O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek 

Strzegów-Bogdanów od km 6 + 234 do 

km 9 + 842 

1 300 689,00 1 300 688,64 

989 268,00 988 754,92 

250 387,00 206 393,75 Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 

O na odcinku Pogorzela – Michałów 

celem zwiększenia bezpieczeństwa i 

ułatwienia komunikacji  

1 652 571,68 1 651 149,96 

250 387,00 206 393,75 
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504 900,00 501 284,02 
Przebudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w 

Wierzbniku 

225 000,00 0,00 

Przebudowa mostu nad zalewem rz. 

Nysa Kłodzka w ciągu drogi 

powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w 

Lewinie Brzeskim 

251 564,00 249 843,61 
Budowa chodnika w drodze powiatowej 

nr 1505 O w Żelaznej 

4 250 991,79 4 219 391,18 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 

O III etap na odcinku od skrzyżowania 

z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 
96 904,00 94 605,23 

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w 

Subregionie Brzeskim na terenie Gmin 

Brzeg i Skarbimierz 

Razem: 11 363 055,47 10 654 341,36 x 

2 71012 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

112 000,00 102 493,44 

Przekształcenie mapy zasadniczej do 

postaci cyfrowej i utworzenie baz 

danych BDOT 500 i GESUT z 

równoczesnym przetworzeniem do 

postaci cyfrowej materiałów pzgik dla 

obszaru wiejskiego gminy Grodków 

12 571,00 12 570,60 

Przebudowa części zaplecza 

kuchennego na magazyn z zapleczem 

biurowym w budynku przy ul. 

Wyszyńskiego 23 w Brzegu 

1 932,55 1 009,54 
E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego 

Razem: 126 503,55 116 073,58 x 

3 75020 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

48 884,00 46 382,31 
Rewitalizacja zabytkowych obiektów 

użyteczności publicznej 

17 909,00 17 908,80 

Wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Robotniczej 12 od strony parkingu 

12 740,00 5 040,00 
Zakupy inwestycyjne na potrzeby 

Starostwa Powiatowego 

Razem: 79 533,00 69 331,11 x 

4 75411 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 
23 800,00 23 800,00 

Dofinansowanie projektu budowlanego 

na rozbudowę strażnicy Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie 

Razem: 23 800,00 23 800,00 x 

5 75818 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 
658,16 0,00 

Rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

Razem: 658,16 0,00 x 
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6 80102 
Zespół Szkół 

Specjalnych w 

Brzegu 
30 000,00 29 500,00 

Wykonanie ogrodzenia - siatki 

panelowej, furtki i bramy samojezdnej 

w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu 

Razem: 30 000,00 29 500,00 x 

7 80130 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

30 000,00 0,00 
Budowa wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Zespole Szkół 

Budowlanych w Brzegu 

61 698,69 61 698,69 
Termomodernizacja obiektu Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu 

10 000,00 0,00 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii - Zespół 

Szkół Budowlanych w Brzegu 

Razem: 101 698,69 61 698,69 x 

8 80195 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

1 362 637,97 24 600,00 
Wsparcie kształcenia zawodowego w 

kluczowych dla regionu branżach 

450 733,61 0,00 
zakupy inwestycyjne - Starostwo 

Powiatowe w Brzegu 

154 104,00 128 110,31 
Powiat Brzeski wspiera kształcenie 

zawodowe 

Razem: 1 967 475,58 152 710,31 x 

9 80395 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 
50 000,00 50 000,00 Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego 

Razem: 50 000,00 50 000,00 x 

10 85111 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

10 862 720,00 7 165 884,91 
Modernizacja Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu  

12 830,88 8 685,00 

E-szpital - stworzenie cyfrowego 

systemu informacji telemedycznej, 

gromadzenia, przetwarzania, 

archiwizacji danych dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu 

570 091,00 519 864,12 

Dotacja dla Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu na wkład 

własny do projektów realizowanych w 

ramach RPO WO 

Razem: 11 445 641,88 7 694 434,03 x 

11 85406 

Poradnia 

Psychologiczno 

- Pedagogiczna 

w Brzegu 

87 339,53 25 253,33 

Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych przy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Brzegu - likwidacja barier 

architektonicznych 

Razem: 87 339,53 25 253,33 x 
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12 85495 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

w Grodkowie 

79 668,33 0,00 
Zakupy inwestycyjne - Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Grodkowie 

Razem: 79 668,33 0,00 x 

13 90005 
Starostwo 

Powiatowe w 

Brzegu 

449 960,00 422 879,33 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii - Zespół 

Szkół Specjalnych w Brzegu 

43 090,00 43 050,00 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii - Sala 

gimnastyczna II Liceum 

Ogólnokształcącego w Brzegu 

Razem: 493 050,00 465 929,33 x 

Razem: 25 848 424,19 19 343 071,74 x 

 

 

 

 

14) Stanowisko ds. Zdrowia 

 

Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia zostało utworzone w lutym 2017 roku.  

Do podstawowych zadań osoby pełniącej tę funkcję należy: zapewnianie wykonywania oraz 

obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności  

w zakresie: 

I. przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu tworzącego 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w szczególności z zakresu: 

 nadzoru, w tym kontroli, 

 rady społecznej (jej powołania, odwołania, posiedzeń, rekompensaty, odwołań), 

 zatrudniania kierownika (w tym zgody na inne zatrudnienie) i procedury konkursowej. 

II. przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie równego dostępu  

do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat, a w szczególności z 

zakresu: 

 podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, a 

zwłaszcza prowadzenie na stronie internetowej starostwa (powiatu) informatora o 

służbie zdrowia (zwłaszcza ambulatoryjnej i aptekach) dla mieszkańców powiatu. 

III. przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu: 

 współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego 

z innymi organami i jednostkami, a zwłaszcza Narodowego Programu Zdrowia, 

 informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego  

dla mieszkańców powiatu brzeskiego, 
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 współpraca z LUXMED Diagnostyka – rozpowszechnianie informacji o bezpłatnej 

mammografii ( prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego 

Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Mammobus był dwukrotnie 

ustawiany w centrum Brzegu oraz po jednym razie w Grodkowie i Lewinie Brzeskim, 

 współpraca z NFZ – w maju 2018 roku zorganizowano przy współpracy z Opolskim 

Oddziałem Wojewódzkim NFZ punkt informacyjny pn.; ZABIERZ EKUZ NA 

WAKACJE gdzie można było wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(EKUZ), uzyskać informację dot. potwierdzeń zleceń na wyroby ortopedyczne, 

uzyskać informację dot. lecznictwa uzdrowiskowego. 

IV. przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

 ustalanie harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzeskiego 

(Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego) i umieszczanie go na stronie internetowej 

starostwa. 

V. przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie 

 sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania (17 przypadków, 

głównie z Europy). 

W ubiegłym roku odnotowano również dwa przypadki transportu mieszkańców powiatu 

brzeskiego do domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych  

na podstawie wyroków sądowych.  

 

 

15) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Zespołem „ 

powołany został przez Starostę Powiatu Brzeskiego i obejmuje zasięgiem swego działania 

powiat brzeski.  Siedziba zespołu znajduje się w Brzegu przy ulicy Wyszyńskiego 27 na 

pierwszym piętrze.  

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.: 

 wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16. rokiem życia, 

 wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia, 

 wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób, które ukończyły 

16. rok życia i posiadają ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, 

 wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności, 

 wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom fizycznym i placówkom. 

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu 

wchodzą: przewodniczący, sekretarz, 8 lekarzy o następujących specjalizacjach : ortopeda, 

internista, otolaryngolog, neurolog, psychiatra, pediatra, 5 doradców zawodowych,  

6 pracowników socjalnych, psycholog  i pedagog. Obsługę zespołów zapewniają pracownicy 

administracyjni.  

W województwie opolskim funkcjonuje 11 powiatowych zespołów ds. orzekania o 

niepełnosprawności oraz 1 zespół wojewódzki. Na podstawie danych z 2016 r., 2017 r. i 2018 
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r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu wydaje ok. 2000 

orzeczeń rocznie , co daje 3 pozycję w województwie opolskim.  

W minionym roku Zespół rozstrzygnął następujące sprawy: 

 wydano 1599 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

 wydano 200 orzeczeń o niepełnosprawności, 

 wydano 2 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

 wydano 394 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności, 

 wydano 222 karty parkingowe osobom uprawnionym lub placówkom. 

 

16) Wydział Rozwoju i Promocji 

 

16.1) Współpraca zagraniczna  

W dniach 1-3.06.2018 r. Wydział Rozwoju i Promocji zorganizował Święto Powiatu 

Brzeskiego na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu w ramach, którego obchodzono 

również X-lecie współpracy z powiatem Horodenka na Ukrainie.  

25-26.08.2018 r. delegacja z powiatu brzeskiego uczestniczyła w Święcie Niepodległości 

Ukrainy. 

W dniach 15-16.09.2018 r. przedstawiciele powiatu brzeskiego uczestniczyli  

w corocznych Europejskich Targach Chłopskich w partnerskim powiecie Kusel. 

 

16.2) Pozostała działalność z zakresu promocji powiatu 

Wydział Rozwoju i Promocji wprowadza i aktualizuje informacje w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Na bieżąco prowadzona jest aktualizacja strony internetowej powiatu 

www.brzeg-powiat.pl, gdzie zamieszczane są informacje, wykazy, ogłoszenia i przetargi. 

Wydział zorganizował 10 cyklicznych imprez kulturalnych i promocyjnych tj. Orszak Trzech 

Króli, Koncert Noworoczny, Koncert Walentynkowy, Dzień Kobiet, Święto Flagi, Święto 

Powiatu, 10-lecie partnerstwa z powiatem Horodenka z Ukrainy, II Polonijny Festiwal 

Polskiej Piosenki, Dzień Kombatanta, uroczystość z okazji 100- rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. W ramach współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami 

i jednostkami podległymi objętych patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego zostało 30 

wydarzeń. W ramach zadań wydziału Starostwo Powiatowe w Brzegu udzieliło pomocy w 

organizacji 37 wydarzeń  promocyjnych  stowarzyszeń, organizacji itp. z terenu powiatu 

brzeskiego.  

Ponadto w 2018 roku wydział współorganizował rocznicowe i patriotyczne 

uroczystości zgodnie z planem ustalonym z przedstawicielami organizacjami kombatanckich  

i społecznych. W ramach  pomocy kombatantom współorganizowano m.in.: 78. rocznicę 

Zbrodni Katyńskiej, 73. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, 74. Rocznicę bitwy pod 

Monte Cassino, Dzień Pamięci Pomordowanych przez UPA .  
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W ramach promocji powiatu wykonano materiały promocyjne z herbem lub logo 

Powiatu Brzeskiego m.in. smycze, kalendarze, torby ekologiczne, zestawy toreb sportowych, 

parasolki, długopisy itp., które podczas wydarzeń organizowanych przez powiat zostały 

przekazane mieszkańcom oraz gościom z poza terenu powiatu.  

 

 

16.3) Zadania z zakresu rozwoju powiatu  

a) pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych dla 

zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację zaplanowanych zadań, 

b) koordynacja prowadzenia polityki rozwoju za pomocą opracowania własnych 

powiatowych i zaopiniowania otrzymanych zewnętrznych, odpowiednio: strategii, 

programów i polityk rozwoju. 

Do podstawowych zadań wydziału należy poszukiwanie zewnętrznych źródeł 

dofinansowania dla planowanych przez władze Powiatu Brzeskiego inwestycji  na rzecz 

mieszkańców naszego powiatu oraz skuteczne ubieganie się o uzyskanie dofinasowania. W 

lutym 2018 r., podpisaniem umowy o dofinansowanie  zakończył się proces ubiegania się o 

dofinansowanie projektu pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji 

telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu”. Dzięki realizacji projektu  mieszkańcy powiatu brzeskiego oraz 

pozostali pacjenci BCM skorzystają min. z usprawnionego procesu rejestracji. W ramach 

projektu przewidziano wprowadzenie e-usług rejestracji na wizytę, przypomnienia o terminie 

wizyty i zarządzania kolejkami pacjentów. Uzupełnienie stanowić będzie e-usługa uzyskania 

przez pacjenta dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Wprowadzone zostaną 

również rozwiązania z zakresu telemedycyny. Rozwiązania te wpływają na podniesienie 

komfortu pacjentów i poziomu ich bezpieczeństwa.  

W kwietniu 2018 r. wydział wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu 

przygotował dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej. Realizacja projektów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr1180 O na odcinku 

Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” oraz „ 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 II etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 

6+000m. Zielęcice” wpłynęła na znaczną poprawę stanu technicznego obu dróg, tym samych 

przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników, w tym mieszkańców 

powiatu brzeskiego.                                    

W lipcu 2018r. wydział zakończył realizację projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera 

kształcenie zawodowe”. Dzięki realizacji projektu szkoły realizujące  w Powiecie Brzeskim 

kształcenie zawodowe wzbogaciły się o sprzęt i wyposażenie pracowni odzwierciedlających 

naturalne warunki kształcenia w poszczególnych zawodach, a uczniowie tych szkół podnieśli 

swoje kwalifikacje i nabyli nowe umiejętności dzięki ukończonym kursom i zrealizowanym 

stażom zawodowym.  

W sierpniu 2018 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie zakończył się proces 

ubiegania o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O  

na odcinku Wójtowice–Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji  
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z terenem inwestycyjnym”. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa  

i komfortu podróżowania mieszkańców powiatu brzeskiego.    

 We wrześniu 2018 r. wydział wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu 

przygotował wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej  i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1193 O ul. Bolesława Chrobrego – I etap”. Jest to kolejny wniosek o dofinansowanie mający 

na celu poprawę stanu technicznego dróg powiatowych, a tym samym komfortu  

i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzeskiego oraz pozostałych użytkowników.  

W listopadzie 2018 r. wydział wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu 

przygotował wniosek o płatność końcową dotyczący zakończenia realizacji projektu pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów - 

Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu  

ze środków Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 wpłynął na znaczną poprawę stanu technicznego drogi, tych samych przyczyniając się 

do zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników, w tym mieszkańców powiatu brzeskiego. 

W grudniu 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję  o przyznaniu 

dofinansowanie dla przygotowanego przez wydział w czerwcu 2018 wniosku  

o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II 

Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”. Poprawa efektywności energetycznej sali 

gimnastycznej wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną, 

końcową, zmniejszy się zużycie energii pierwotnej oraz nastąpi wzrost produkcji  

i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W rezultacie nastąpi zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego  

w powiecie brzeskim, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców naszego powiatu. 

 

Współpraca Powiatu Brzeskiego z samorządami gminnymi znalazła wyraz w podjęciu 

kolejnych decyzji o wspólnej realizacji w  2018 roku  następujących inwestycji: 

 projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – 

Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”  - współpraca 

z Gminą Olszanka, 

 projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 II etap na odcinku  

od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000m. Zielęcice” – współpraca z Gminą 

Skarbimierz, 

 projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice–

Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem 

inwestycyjnym” –współpraca z Gminą Grodków, 

 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego –  

I etap” – współpraca z Gminą Brzeg, 

 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap 

odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” współpraca z Gminą 

Grodków. 
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Realizowane w 2018 roku są zgodne z założeniami następujących programów 

krajowych, regionalnych i strategicznych : 

 Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez  

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 

 Program rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego  do 2020 r., 

 Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020  

z perspektywą do roku 2025, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014-2020. 

 

17) Wydział Inwestycji i Remontów 

 

W zakresie Inwestycji obiektów budowlanych powiatu należą administracyjna  

i techniczna obsługa inwestycji, remontów i zadań związanych z prawidłowym pod względem 

techniczno-ekonomicznym funkcjonowaniem tych obiektów, w tym obsługa obowiązków  

i uprawnień powiatu jako inwestora: 

 udział w wyborze wykonawców zadań, w tym zwłaszcza robót budowlanych, 

 nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań, w tym współpraca z wykonawcami, 

 organizowanie rad budowy w trakcie realizacji zadań, 

 wykonywanie lub zapewnianie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych 

wymagających procedury zgłoszenia. 

 
Inwestycje zrealizowane w 2018r.: 

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Sala 

gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.    

2. Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego. Budowa bloku operacyjnego wraz  

z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”.  

Przekazanie placu budowy nastąpiło w marcu 2018r. – inwestycja jest nadal w trakcie 

realizacji. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla 

mieszkańców miasta i powiatu poprzez stworzenie w nowoprojektowanym budynku 

spójnej, nowoczesnej struktury bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.  

Całkowity koszt budowy bloku operacyjnego wyniesie ok 19 mln zł.  

3. Wykonanie zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 

Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Specjalnych 

w Brzegu – Etap I – ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

4.  „Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu". 
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5. „Przebudowa sali dydaktycznej pracowni analizy żywności w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Słowiańska 18”. 

6. „Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb  osób niepełnosprawnych przy Poradni 

Pedagogiczno-Psychologicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier 

architektonicznych”. 

7. "Przebudowa  ze  zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń  poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnoprawnych  w Brzegu” przy ul. Poprzecznej  

3 na dz. NR 980/3 – likwidacja barier architektonicznych. 

 

18) Rzecznik Prasowy 

18.1) Opracowanie tekstów, relacji do prasy lokalnej i krajowej  

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 w lokalnej prasie (tygodnik 

„Panorama Powiatu Brzeskiego” oraz dwutygodnik „Gazeta Brzeska”) opublikowanych 

zostało 128 artykułów prasowych oraz 99 notatek prasowych/ ogłoszeń dotyczących 

Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz jednostek mu podległych. Ponadto stacje radiowe 

(„Radio Park”, „Radio DOXA FM”) wyemitowały na swoich falach około 70 nagrań  

o charakterze informacyjnym, reportażowym oraz wywiadów poświęconych funkcjonowaniu 

brzeskiego starostwa oraz jednostek mu podległych. 

 Wszystkie wymieniowe powyżej media podane informacje umieściły również  

na swoich serwisach internetowych. Incydentalnie informacje poświęcone starostwu 

powiatowemu oraz jednostkom mu podległym emitowane były w regionalnej telewizji (TVP 

OPOLE) oraz innych (niewymienionych wcześniej) gazetach, czasopismach i stacjach 

radiowych. Starostwo Powiatowe w Brzegu korzysta również z portalu społecznościowego 

facebook, aby informować mieszkańców powiatu o bieżących wydarzeniach.  

 Wspomniane powyżej informacje (prasowe, radiowe oraz publikowane przez 

internetowe portale) dotyczyły w głównej mierze następujących tematów: 

 bieżące informacje o działalności urzędu, 

 relacje z wydarzeń kulturalnych i uroczystości państwowych organizowanych lub  

   współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, 

 informacje o działalności jednostek podległych (Brzeskie Centrum Medyczne, szkoły  

ponadgimnazjalne, szkoły specjalne, Domy Pomocy Społecznej itp.), 

 informacje organizacyjne skierowane do mieszkańców powiatu. 

 

19) Powiatowy Konserwator Zabytków 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków prowadzi i nadzoruje bieżąca realizację zadań na 

podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę 

Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Opolu (Dz. U. Woj. Op. poz. 1363). 
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W 2018 roku wydano 19 pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na 

terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków 

wpisanych indywidualnie do rejestru. 

Ponadto wydano 8 pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: 

urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Wydano 45 pozwoleń na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do 

naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru z wyłączeniem 

działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części 

niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo formą zaprojektowanej zieleni. 

Przez cały 2018 rok nie wydano decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia 

konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych 

znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem 

zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru. 

Nie wydano również żadnej decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego 

stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo 

nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku albo 

nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 

wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem  

i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo 

decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, jak również pozwoleń na 

wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, za wyjątkiem 

decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru. 

W całym okresie nie wydano decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do 

poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, 

albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany 

sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 

określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace 

konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do 

zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru 

W 2018 roku nie prowadzono postępowań w zakresie wznawiania postępowań w 

sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń w drodze decyzji, 

jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w 

pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub 

zniszczenia zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie 

wpisanych do rejestru. Nie wydano decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, 
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restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek 

ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru. 

W minionym roku nie przyjęto zawiadomienia od właścicieli lub posiadaczy zabytków 

o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku, a także 

o zmianie dotyczącej stanu prawnego zabytku. Nie wydano decyzji o wstrzymaniu 

wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i 

warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru. Nie  

przeprowadzono także kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z 

wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru. 

W ubiegłym roku na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku  w formie pisemnej 

wydano 1 zalecenie konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego 

zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które 

mogą być wprowadzone w tym zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie 

do rejestru zabytków. 

W kwestii spraw budowlanych uzgodniono 59 dokumentacji w zakresie pozwoleń na 

budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do 

rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

Uzgodniono 3 decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem form ochrony. 

W kolei w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego nie wydano zaświadczeń w 

sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu 

zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

Natomiast w kwestii ochrony przyrody nie wydano decyzji na usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej 

wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni oraz nie 

przyjęto zgłoszeń osób fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów. 

Na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

powiatu brzeskiego oraz innych aktów prawnych wydano 422 opinie konserwatorskie. 

Ogółem wpłynęło 576 wniosków i pism od podmiotów, z czego rozpatrzono wydając 

pozwolenie/postanowienie lub opinię 557. Pozostałe sprawy (19) podlegają dalszemu 

rozpatrzeniu lub zostały przekazane wg kompetencji. 

W badanym okresie mieszkańcom powiatu brzeskiego oraz ich przedstawicielom 

(pełnomocnikom, zarządcom wspólnot itp.), w siedzibie starostwa oraz wielokrotnie w 

miejscach prowadzonych lub planowanych inwestycji, udzielano informacji dotyczących 

m.in.: zakresu ochrony konserwatorskiej nieruchomości, budynku lub budowli;  możliwości 

podejmowania określonych działań; sposobu postępowania oraz działań Powiatowego 

Konserwatora Zabytków  

Udzielono merytorycznej pomocy przy egzekwowaniu zapisów prawa miejscowego, tj. 

uchwały Rady Miejskiej Brzegu powołującej pierwszy na Opolszczyźnie park kulturowy 
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„Książęce Miasto Brzeg”. Obowiązujące w nim zapisy stanowią jedną z czterech głównych 

form ochrony zabytków przewidzianą w ustawie po ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

Bieżącemu monitoringowi podlegał stan zachowania zabytków w Powiecie Brzeskim. 

W jego efekcie informacje o możliwości naruszenia przepisów ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami były przekazywane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w 

Opolu. 

Powiatowy Konserwator Zabytków współpracował z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków w Opolu w zakresie merytorycznej pomocy przy wykonywaniu powierzonych mu 

zadań oraz udostępnieniu dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej 

się w zasobach WUOZ w Opolu 

 

III. Jednostki Powiatu Brzeskiego  
 

Do jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego należą: 

1) Brzeskie Centrum Medyczne 

2) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

3) Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

5) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu 

6) Dom Dziecka w Skorogoszczy  

7) Dom Dziecka w Strzegowie 

8) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie 

9) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie 

10) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 

11) I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu 

12) II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu 

13) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie  

14) Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 

15) Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu  

16) Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu 

17) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu 

18) Zespół Szkół –Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 

19) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie 

20) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu 

21) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie  
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1) Brzeskie Centrum Medyczne  

 

Brzeskie Centrum Medyczne jest podmiotem medycznym, który został utworzony  

1 lipca 1966 roku i jest największa placówką medyczną w powiecie brzeskim. Od  

1 października 2017 r. podmiot leczniczy został włączony do systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia  świadczeń opieki zdrowotnej tzw. sieci szpitala I stopnia. W 

marcu 2018 roku rozpoczęła się budowa Bloku Operacyjnego - największa i najbardziej 

pożądana inwestycja w Brzeskim Centrum Medycznym od wielu lat. Szpital posiada 13 

oddziałów oraz 7 specjalistycznych poradni. Rokrocznie przyjmuje kilkadziesiąt tysięcy 

pacjentów. 

 

Celem BCM jest: 

- udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia szpitalne oraz 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne,  

a także ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

- promocja zdrowia i realizacja zajęć dydaktycznych i badawczych w powiązaniu  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych 

technologii medycznych oraz metod leczenia. 

Do zadań BCM należy: 

 osiągnięcie określonych, wysokich standardów jakości w zakresie prowadzonej 

działalności, w tym działalności leczniczej, 

 przyczynianie się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

wykonujących zawody medyczne, w tym także poprzez współdziałanie z innymi 

podmiotami w zakresie ich kształcenia, 

 orzecznictwo lekarskie, 

 realizacja określonych zadań związanych ze zdrowiem publicznym oraz z obronnością 

kraju i bezpieczeństwa publicznego. 

Cele i zadania BCM są realizowane przy uwzględnieniu polityki jakości, która ma na 

celu stałą poprawę jakości w zakresie: prowadzonej działalności, w tym działalności 

leczniczej, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa przy stałym spełnianiu wymagań 

prawnych oraz podnoszeniu kwalifikacji i zaangażowania wszystkich pracowników  

i współpracowników. 

 

 

  

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM 

DIAGNOSTYKA NOCNA I 

ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA 

ZDROWOTNA W 

BRZEGU I 

GRODKOWIE 

ODDZIAŁY 

SZPITALNE 

PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO - 

LECZNICZY 

LABORATORIUM 

BAKTERIOLOGIA 

PRACOWNIA RTG 

PRACOWNIA USG 

PRACOWNIA 

ENDOSKOPOWA 

DZIAŁ 

REHABILITACJI 

LECZNICZEJ 

 CHIRURGII OGÓLNEJ 

BLOK OPERACYJNY 

 DZIECIĘCY 

 CHIRURGII URAZOWO 

- ORTOPEDYCZNEJ 

 CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH 

OAiIT 

 OTOLARYNGOLOGII 

 REHABILITACJI 

NEUROLOGICZNEJ 

PSYCHIATRYCZNY 

DZIENNY 

PSYCHIATRYCZNY 

SZPITALNY ODDZIAŁ 

RATUNKOWY 

 DZIENNY 

REHABILITACYJNY 

TRANSPORT 

SANITARNY 

GINEKOLOGICZNO - 

POŁOŻNICZY 

BLOK 

PORODOWY 

SZKOŁA 

RODZENIA 

NOWORODKÓW 

 CHIRURGII  

OOGÓLNEJ 

CHIRURGII 

URAZOWO - 

ORTOPEDYCZNEJ 

KARDIOLOGICZNA 

P.GINEKOLOGICZN

O - POŁOŻNICZA 

UROLOGICZNA 

ENDOKRYNOLOGI

CZNA 

MEDYCYNY 

SPORTOWEJ 

PROFIL OGÓLNY 

PROFIL 

PSYCHIATRYCZNY 
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W 2018 roku z usług Brzeskiego Centrum Medycznego skorzystało 73 646 pacjentów. 

Dokładne dane prezentują poniższe tabele. 

Tab. 1 Ilość pacjentów w 2018 roku na poszczególnych oddziałach 

Nazwa oddziału 
Ilość pacjentów z 

powiatu Brzeskiego 

Ilość pacjentów 

spoza powiatu 

Brzeskiego 

Ogólna liczba 

pacjentów 

Chirurgii Ogólnej 660 327 987 

Wewnętrzny 1502 611 2113 

Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii 
32 78 110 

Dziecięcy 704 203 907 

Chirurgii Urazowo - 

Ortopedycznej 
498 633 1131 

Ginekologiczno - Położniczy 797 421 1218 

Noworodków 243 132 375 

Otolaryngologiczny 207 168 426 

Psychiatryczny 139 193 332 

Dzienny Psychiatryczny 73 52 125 

Rehabilitacji Neurologicznej 28 143 171 

Rehabilitacji Dziennej 215 48 263 

SOR 9221 5425 14646 

SUMA 14319 8434 22804 

 

 

Tab. 2 Ilość pacjentów przyjętych w poradniach Brzeskiego Centrum Medycznego w 2018 r. 

Poradnia Ilość pacjentów  

Endokrynologiczna 1587 

Kardiologiczna 2277 

Medycyny Sportowej 929 

Ginekologiczno - Położnicza 3238 

Chirurgii Ogólnej 4330 

Chirurgii Urazowo - 

Ortopedycznej 
5522 

Urologicznej 1421 

SUMA 19304 
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Tab. 3 Ilość pacjentów przyjęta w pozostałych komórkach organizacyjnych Brzeskiego 

Centrum Medycznego 

 

Nazwa komórki Ilość pacjentów 

Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna w Brzegu 
21151 

Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna w Grodkowie 
8869 

Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy Profil Ogólny 
82 

Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy Profil 

Psychiatryczny 

42 

Fizykoterapia 792 

Pracownia Endoskopowa Gastroskopia – 388 

Kolonoskopia - 214 

SUMA 31538 

 

 

Współpraca z innymi jednostkami w tym jednostkami samorządu terytorialnego, 

stowarzyszeniami, związkami itp. oraz polityki, programy, strategie, realizowane przez 

Brzeskie Centrum Medyczne. 

 

Brzeskie Centrum Medyczne w 2018 roku, otrzymało od każdej gminy z powiatu 

brzeskiego dofinansowanie, które przedstawia Tabela nr 4. 

 

Tab. 4 Dofinansowanie Brzeskiego Centrum Medycznego przez gminy powiatu Brzeskiego 

Gmina Kwota Cel 

Brzeg 30 000,00 zł Dofinansowanie zakupu Videokolonoskopu 

Grodków 
20 000,00 zł 

Dotacja na zakup aparatury i wyposażenia nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie 

Lubsza 10 000,00 zł Dofinansowanie zakupu lampy czołowej diodowej 

Olszanka 5 000,00 zł Dofinansowanie zakupu Videokolonoskopu 

SUMA 65 000,00 zł  

 

Dodatkowo Gmina Grodków przekazała na potrzeby nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej w Grodkowie samochód osobowy Fiat Panda o wartości 29 000,00 zł, natomiast 

Gmina Skarbimierz przekazała Aparat USG ACUSON X 300 SIEMENS o wartości 

213 893,00 zł oraz myjkę endoskopową o wartości 57 000,00 zł 

Całkowita wartość dofinansowania Brzeskiego Centrum Medycznego przez gminy 

wchodzące w skład powiatu brzeskiego wyniosła: 364 893,00 zł 
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Współpraca z Zespołami organizacji pozarządowych na terenie powiatu brzeskiego 

- FUNDACJA „ROZWÓJ” – grupa wsparcia na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum 

Medycznego zorganizowała w 2017 dwa wydarzenia na rzecz BCM dwa wydarzenia: 

VI Bieg Piastów Śląskich, Koncert charytatywny wraz z licytacją  

Dzięki powyższym działaniom udało się zakupić wózek transportowo - kąpielowy na 

rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej o wartości 11 556,00 zł. Uroczyste 

przekazanie sprzętu odbyło się 26 stycznia 2018 r. 

Działalność w roku 2018 nie została jeszcze podsumowana, w dalszym ciągu trwa 

licytacja słoników. Środki które zostaną zebrane na przełomie 2018 – 2019 roku zostaną 

przekazane na rzecz pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzeskim Centrum 

Medycznym. 

 Fundacja „Centrum Aktywnego Wsparcia” - zakup Kardiomonitora STAR 8000C 

wraz z podstawką jezdną , 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- w 2018 r. Brzeskie Centrum Medyczne 

otrzymało od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Aparat EKG, Pulsoksymetr, 

Aparat do mierzenia ciśnienia (2 sztuki), łóżka szpitalne młodzieżowe (12sztuk)  o 

łącznej wartości 76 774,45 zł 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu 

Brzeskie Centrum Medyczne ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu w 

zakresie: 

- pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy, 

- podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, 

- wsparcia w tworzeniu miejsc pracy. 

W 2018 r. w ramach dofinansowania z PUP Brzeg trzynastu pracowników Brzeskiego 

Centrum Medycznego skorzystało z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, cztery osoby 

przyszły na staż, pięć osób zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych i jedna w 

ramach prac interwencyjnych. 

 

Wykaz projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych w Brzeskim 

Centrum Medycznym ze stanem realizacji na koniec 2018 r. znajdują się w tabeli poniżej.  
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Zestawienie projektów realizowanych w Brzeskim Centrum Medycznym na dzień 31.12.2018 r. 
  

Lp. Tytuł projektu 

Źródło 

finansowan

ia 

Działanie 

Udział 

Brzeskiego 

Centrum 

Medyczneg

o 

Lider 

projektu 

Wartość 

projektu 

(całość) 

Wartość 

części 

BCM 

jako 

partnera 

Wartość 

dofinansow

ania dla 

BCM 

Wartość 

udziału 

własnego 

BCM 

Koszty 

pośrednie 

Okres 

realizacji 

projektu 

Zakres 

projektu 
Etap realizacji 

1. 

Trans Medyk i 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

poprawiają stan 
zdrowia 

mieszkańców 
subregionu 

północnego 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Opolskiego 

8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości 
usług zdrowotnych 

i społecznych 

Partner 
projektu 

Trans-Medyk 
Ratownictwo 

 2 328 732,75 
zł  

698 315,00 
zł  

659 907,68 zł  38 407,32 zł  0,00  
01.12.2016 - 
30.11.2019 

Projekt zdrowotny, 
wsparcie osób z 

nadwagą i cukrzycą. 

Wsparcie trenera 
personalnego, 

dietetyka, psychologa 
w 2 letnim cyklu 

odchudzania. 

W trakcie realizacji 

- trwa pierwszy 
etap (badania 

przesiewowe) 

2. 

Wsparcie dla osób 
starszych i 

niepełnosprawnych 

z uszkodzeniem 
układu nerwowego 

oraz ich opiekunów 

w Powiecie 
Brzeskim 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 
Opolskiego 

8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości 
usług zdrowotnych 

osób społecznych 

Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 

Medyczne 

898 650,00 zł  
898 650,00 

zł  
849 224,25 zł  49 425,75 zł  

179 730,00 
zł  

02.05.2017 - 
31.08.2018 

Projekt zdrowotny, 

wsparcie osób 

starszych poprzez 

organizację zajęć 

fizjoterapeutycznych, 
psychologicznych, 

logopedycznych 

Projekt zakończony  

3. 

Kompleksowa 

opieka nad matką i 
dzieckiem drogą do 

zastępowalności 

pokoleń 
mieszkańców 

subregionu 

północnego 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości 

osób usług 

zdrowotnych osób 

społecznych 

Partner 

projektu 

Optima 

Medycyna 

S.A. 

3 696 175,55 

zł  

1 254 166,45 

zł  

1 185 187,29 

zł  
68 979,16 zł  

163 586,92 

zł  

01.03.2017 - 

31.03.2019 

Projekt zdrowotny, 

wsparcie kobiet w 
ciąży dzięki realizacji 

badań prenatalnych, 

mobilnych szkół 

rodzenia, wsparcia 

dla rodziców dzieci 

do 2 roku życia 
poprzez organizację 

warsztatów ze 

sztabem specjalistów. 

W trakcie realizacji 

- zakończyliśmy 
zadanie związane 

ze szczepieniem 

dzieci urodzonych 

w 2016 roku, 

trwają badania 

prenatalne oraz 
fizjoterapia dla 

dzieci do 2 roku 

życia 

4. 

Stop dla raka - 

program 

profilaktyki raka 
jelita grubego w 

powiecie brzeskim 

i namysłowskim 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 

Województwa 
Opolskiego 

7.4 Wydłużenie 

aktywności 

zawodowej 

Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 

Medyczne 

684 603,37 zł  
684 603,37 

zł 
650 373,20 zł  34 230,17 zł  

136 920,67 
zł  

02.07.2017 - 
31.12.2020 

Badania 

kolonoskopowe ze 
znieczuleniem u osób 

w wieku 50-65 lat. 

W trakcie realizacji 

- trwają badania 

kolonoskopowe 
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5. 

Podniesienie 

wydajności usług 
medycznych w 

zakresie 

anestezjologii i 
intensywnej terapii 

poprzez inwestycje 

w infrastrukturze i 
wyposażenie w 

Brzeskim Centrum 

Medycznym 

Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 
Lider projektu 

Brzeskie 
Centrum 

Medyczne 

4 296 873,46 

zł  

4 296 873,46 

zł  

3 652 342,44 

zł  

644 531,02 

zł  
0,00  

02.01.2018 - 

31.03.2019 

Zakup sprzętu dla 

Oddziału 

Anestezjologii i 
Bloku Operacyjnego. 

W trakcie realizacji 

- trwa przebudowa 
oraz rozbudowa 

Oddziału 

Anestezjologi 

6. 

Poprawa jakości 

opieki nad osobami 

starszymi poprzez 
doposażenie 

Oddziału 

Rehabilitacji 
Neurologicznej, 

Oddziału 

Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej 

Dziennej oraz 

Działu 

Rehabilitacji 

Leczniczej w 

Brzeskim Centrum 
Medycznym 

Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 
Lider projektu 

Brzeskie 
Centrum 

Medyczne 

1 100 678,00 

zł  

 
1 100 678,00 

zł 

935 576,30 zł 
165 101,70 

zł  
0,00  

01.10.2017 - 

15.03.2018 

Zakup sprzętu dla 

Oddziału 

Rehabilitacji 
Neurologicznej. 

Projekt zakończony  

7. 

Podniesienie 

wydajności usług 
medycznych w 

zakresie leczenia 

chorób 
cywilizacyjnych, w 

tym nowotworów 

poprzez 

wyposażenie bloku 

operacyjnego w 

Brzeskim Centrum 
Medycznym. 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 
Województwa 

Opolskiego 

10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 
Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 
Medyczne 

2 404 918,65 

zł 

 

2 404 918,65 
zł 

 

1 999 930,35 
zł  

404 988,30 

zł  
0,00  

03.09.2017 - 

31.03.2019 

Zakup sprzętu dla 

Bloku Operacyjnego. 
Projekt zakończony  

8. 

Skuteczna 

rehabilitacja szansą 
na wydłużenie 

aktywności 

zawodowej 
mieszkańców 

województwa 

opolskiego 

Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

7.4 Wydłużenie 
aktywności 

zawodowej 

Lider projektu 
Brzeskie 
Centrum 

Medyczne 

1 678 140,00 

zł 

 
1 678 140,00 

zł 

1 594 053,00 

zł  
84 087,00 zł  

279 690,00 

zł  

01.12.2017 - 

29.02.2020 

Projekt skierowany 

do osób w wieku 
aktywności 

zawodowej mający 

na celu udzielanie 
świadczeń z zakresu 

rehabilitacji przez 

okres 5 tygodni. 

Projekt w trakcie 

realizacji - trwają 

zapisy do udziału w 
rehabilitacji 
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9. 

Myśl o sobie - dbaj 

o zdrowie! - 
kompleksowa 

interwencja 

edukacyjno-
zdrowotna oraz 

wdrożenie działań 

zapobiegających 
nadwadze, otyłości 

i cukrzycy na 

terenie subregionu 
południowego 

Województwa 

Opolskiego 

Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości 

usług zdrowotnych 
osób społecznych 

Partner 

projektu 

Trans-Medyk 

Ratownictwo 

2 970 335,00 

zł 

661 330,00 

zł 
624 956,85 zł  36 373,15 zł  0,00  

01.08.2017 - 

31.12.2019 

Projekt zdrowotny, 
wsparcie dla osób z 

nadwagą i otyłością, 

cykl zajęć z 
dietetykiem, trenerem 

personalnym. 

W trakcie 

realizacji. Do 
wyłonienia osoby 

wykonujące 

przesiew. 

10. 

Województwo 

Opolskie stawia 

czoła rakowi! 
Opolski program 

profilaktyki i 

wczesnego 
wykrywania wirusa 

human papilloma-

virus (HPV) 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 

Województwa 
Opolskiego 

7.4 Wydłużenie 

aktywności 

zawodowej 

Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 

Medyczne 

2 055 376,80 
zł  

 

2 055 376,80 

zł 

 

 1 952 576,80 

zł  

102 800,00 
zł  

342 562,80 
zł  

01.11.2017 - 
31.12.2019 

Wykonanie badań w 

kierunku HPV u 

kobiet w wieku 30-59 
lat oraz szeroka 

promocja 

profilaktyki. 

W trakcie realizacji 
- Podpisana umowa 

z Urzędem 

Marszałkowskim w 
przygotowaniu 

umowy na budowę 

2 gabinetów 
ginekologicznych. 

11. 

Poprawienie 
jakości 

kompleksowej 
opieki nad matką i 

dzieckiem poprzez 

remont oraz 
wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt 

oddziału 
ginekologiczno-

położniczego i 

noworodków w 

Brzeskim Centrum 

Medycznym 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 
Województwa 

Opolskiego 

10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 
Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 
Medyczne 

2 088 593,32 

zł 

 

2 088 593,32 
zł 

 

1 775 304,32 
zł  

313 289,00 

zł  
0,00  

01.04.2018 - 

31.03.2019 

Remont i zakup 

sprzętów dla 
Oddziału 

Ginekologiczno-

Położniczego oraz 
Noworodków. 

W trakcie realizacji 

- trwa remont. 

12. 

Podniesienie 

jakości i 
wydajności usług 

medycznych w 

zakresie leczenia 
chorób 

cywilizacyjnych, w 

tym nowotworów 
poprzez zakup 

nowoczesnego 

tomografu 
komputerowego do 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 
Województwa 

Opolskiego 

10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 
Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 
Medyczne 

2 018 460,00 

zł  

 

2 018 460,00 
zł  

 

1 715 691,00 
zł  

302 769,00 

zł  
0,00 

01.04.2018 - 

31.12.2018 

Zakup Tomografu 

Komputerowego, 
dwóch aparatów USG 

do pracowni 

Diagnostyki 
Obrazowej. 

W trakcie realizacji 

- przygotowany 
przetarg na zakup 

tomografu oraz 

adaptacje 
pomieszczeń. 
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Pracowni 
Diagnostyki 

Obrazowej oraz 

innego sprzętu w 
Brzeskim Centrum 

Medycznym. 

13. 

Województwo 

opolskie stawia 

czoła rakowi 
piersi! Opolski 

program 

profilaktyki i 
wczesnego 

wykrywania raka 

piersi 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 

Województwa 
Opolskiego 

7.4 Wydłużenie 

aktywności 

zawodowej 

Lider projektu 

Brzeskie 

Centrum 

Medyczne 

1 855 191,25 
zł 

758 640,00 
zł 

720 708,00 zł 37 932,00 zł 
126 440,00 
zł 

01.05.2018-
30.04.2020 

Projekt zdrowotny, 

podnoszący poziom 

wiedzy kobiet na 
temat profilaktyki 

raka sutka i 

wprowadzenie na 
terenie całego kraju 

zasad postępowania 

diagnostycznego. 

W trakcie realizacji 

- Podpisana umowa 

z Urzędem 
Marszałkowskim w 

przygotowaniu 

umowy na 
wyremontowanie 

Sali 

konferencyjnej. 

Razem 
    28 076 

728,15 zł  

    20 598 

745,05 zł  

    18 315 

831,48 zł  

      2 282 

913,57 zł  

      1 228 

930,39 zł     
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2) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

 

2.1) Cele strategiczne administracyjno-promocyjne założone i zrealizowane w roku 2018 

 

W zakresie celów strategicznych funkcjonowania Muzeum, zgodnie z koncepcją 

działania przygotowaną na rok 2018 w jednostce nadany został nowy Statut Muzeum Piastów 

Śląskich w Brzegu, powołana została nowa Rada Muzeum na kadencję 2018-2022, 

przygotowano również Regulamin Organizacyjny jednostki, którego procedura zatwierdzania 

ma zostać zakończona na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Zostały podjęte działania 

marketingowo-promocyjne: opracowanie i uruchomienie nowej witryny internetowej 

Muzeum umożliwiającej zapoznanie się z ofertą oraz działaniami Muzeum przez 

nieograniczoną liczbę mieszkańców powiatu brzeskiego – www.zamek.brzeg.pl. 

Zintensyfikowano współpracę z mediami działającymi na terenie powiatu brzeskiego poprzez 

regularne przekazywanie (z wyprzedzeniem) informacji o wszystkich wydarzeniach 

odbywających się w Zamku (tak własnych, jak i obcych, które mają znaczenie dla 

kształtowania życia społecznego wspólnoty samorządu powiatowego - wystawy, koncerty, 

imprezy). Muzeum wykorzystuje także kanały nowoczesnych mediów społecznościowych – 

Facebook, a także systematycznie i na bieżąco przygotowuje i przekazuje informacje o 

wystawach i koncertach na antenie Polskiego Radia Opole, TVP Opole, Radio Park. Teksty i 

fotografie prezentujące wydarzenia muzealne wprowadzane są systematycznie do 

kilkudziesięciu portali, takich jak np. www.sztuka.pl i wielu innych. Także stale 

współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, owocem czego jest 

film promocyjny „Wizualne wycieczki po Zamku Piastów śląskich w Brzegu”, który jest 

prezentowany na portalu: www.wirtualnewycieczki.opole.pl. 

 

W grudniu 2018 roku zainstalowana została aplikacja multimedialna WOW Poland, 

która umożliwia zwiedzanie Muzeum za pomocą telefonu komórkowego. Multimedialny 

przewodnik przygotowany jest w dwóch językach, umożliwia mobilne, aktywne i atrakcyjne 

zwiedzanie Zamku. We współpracy z innymi ośrodkami, przy współudziale Samorządu 

Województwa Opolskiego opracowaliśmy i wydaliśmy przewodnik „Opolski szlak. Zamki i 

pałace”, w którym umieszczony jest nasz obiekt. Tak powstała publikacja, zawierająca opis i 

zdjęcia, a także atrakcje dla zwiedzających, tworzy sieć ciekawych miejsc, jest promocją 

regionu i naszego Zamku. 

 

2.2) Infrastruktura, remonty i modernizacje. 

 na przełomie 2017/2018 dokonano remontu drugiego piętra muzeum, gdzie mieści się 

wystawa stała „Sztuka Śląska XV–XVIII wieku”. Prace polegały na pomalowaniu 

sześciu pomieszczeń, zainstalowaniu nowego, profesjonalnego oświetlenia oraz 

częściowym zamontowaniu rolet, 

 w grudniu 2017 roku sporządzona została pełna dokumentacja techniczna, formalno-

prawna i kosztorys dotyczący kapitalnego remontu dachu. Aktualnie muzeum jest w 

trakcie pozyskania dotacji celowej podmiotowej na przeprowadzenie prac. W lutym 
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2019 r. został wysłany wniosek, po informacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o planowanym przekazaniu kwoty 1,9 mln. zł na ten cel, 

 w grudniu 2018 roku, zgodnie z nakazem PIP-u, rozpoczęty został remont podłogi w 

archiwum działu archeologicznego., który został zakończony w lutym 2019 r., 

 w 2018 roku zakupiono dwa samochody – Fiat Doblo, przeznaczony do przewozu 

osób oraz drobnych eksponatów, a także Ford Transit do przewozu eksponatów i 

innych towarów. W roku 2019, wdrożono procedurę zbycia zbędnego składnika 

majątku  ruchomego w postaci posiadanego samochodu ciężarowego Lublin II rok 

prod. 1998 o wartości wyceny biegłego na 2900 zł netto, 

 pod koniec roku 2017 roku zakupiono trzy ekrany umożliwiające prezentowanie 

ekspozycji malarskich w salach przeznaczonych na wystawy czasowe. 

Wykorzystywano je w roku 2018 m.in. przy wystawie obrazów Murilla i Brueghla, a 

także przy wystawie czasowej dotyczące problematyki kresowej – „Brzeżany. Ocalone 

wspomnienia”, 

 w listopadzie 2018 roku zlecono wykonanie gablot, które wykorzystane zostaną do 

projektowanej przez nas stałej wystawy poświęconej Kresom Wschodnim. Trwają 

przygotowania do uruchomienia tej ekspozycji. 

 

2.3) Stały zrównoważony rozwój Muzeum 

 

W 2018 roku stale i systematycznie powiększano zbiory – m.in. zakupiono numizmaty 

– w ramach posiadanych środków finansowych. 

Rozszerzono współpracę z różnymi instytucjami, współorganizując m.in. II Polonijny 

Festiwal Piosenki Polskiej, Dni Kultury Kresowej, V Kongres Genealogiczny, Dni Kultury 

Żydowskiej, Festiwal Bluesowy John Lee Hooker Day, Dni Żołnierzy Niezłomnych, Sobota z 

Jezusem. Z oferty korzystają głównie mieszkańcy powiatu brzeskiego i powiatów ościennych. 

Kontynuowaliśmy współpracę z Towarzystwem Ferenca Liszta, organizując cykl tzw. 

Wieczorów Lisztowskich czy Festiwal Tango Alegria, którego finał miał miejsce na 

dziedzińcu zamkowym w czerwcu 2018 roku. 

Współpracowaliśmy z bractwami rycerskimi, które były zaangażowane  

i współorganizowały różne imprezy, m.in. Piknik Patriotyczny – 10.11.1018. 

 

2.4) Działalność dokumentacyjna, naukowa i wydawnicza 

Kontynuowano opracowanie tzw. Kartoteki Piastowskiej – istniejących i zaginionych 

zabytków związanych bezpośrednio z Piastami Śląskimi. 

Na bieżąco opracowywane były kwerendy naukowe – muzea, instytucje, osoby 

fizyczne, związane również z nowo powstałym Archiwum Kresowym. Pracownicy 

merytoryczni Muzeum przeprowadzili w zbiorach muzealnych 91 kwerend naukowych i 

udzielili 43 konsultacji. 
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Od 1.10.2017 do 31.12.2017 i w 2018 roku prowadziliśmy wykopaliska archeologiczne 

w ramach prac zleconych – nadzory archeologiczne nad robotami ziemnymi na terenie 

Brzegu i powiatu brzeskiego. 

Ważniejsze publikacje naukowe i publikatory: 

a) „Wigilia w rodzinie” - tradycje świąt Bożego Narodzenia – publikacja związana z 

wystawą czasową dotyczącą tradycji świąt Bożego Narodzenia;\ 

b)  „Opolski szlak . Zamki i pałace” - publikacja prezentująca zamki i pałace 

Opolszczyzny; 

c) „MROK, AMOK, POZA” – publikacja dokumentująca autorską wystawę uczniów II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu ze zbiorów Rodziny 

Mroczkowskich, znajdujących się w naszym Muzeum; 

d) „Święta Jadwiga Śląska” – publikacja dokumentująca wystawę czasową poświęconą 

Jadwidze Śląskiej, a także konkurs literacko-plastyczny adresowany do uczniów z 

całej Polski; 

e) „Wystawa Dwóch Obrazów: Bartolome Esteban Murillo Chłopcy z melonem i 

winogronami, Jan Bueghel starszy i Hendrik van Balen Porwanie Prozerpiny” - 

publikacja dokumentująca wystawę czasową – kolekcja prywatna; 

f) Halina Guźda–Otwinowska, „Świat wokół nas. Akwarele. Agnieszka Sobel. 

Biżuteria” - publikacja dokumentująca wystawę czasową; 

g)  „Sztuka Śląska XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

Przewodnik po wystawie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. 

 

Współorganizowaliśmy konferencje naukowe, m.in.: 

 

a) Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, 

b)  Turystyka i rekreacja w lasach państwowych, 

c) seminarium specjalistyczne dla animatorów polsko-niemieckich wymian w ramach 

szkolenia zawodowego, 

d)  konferencja „Kult św. Jadwigi a Piastowie brzescy”, 

e) cykl wykładów przy współudziale IPN - „Akademia Niepodległości”, 

f) konferencja „Żyj świadomie” - kampania społeczna, 

g) XXIX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 

h) V Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna. 

 

W ramach działalności edukacyjnej pracownicy merytoryczni muzeum przeprowadzili 

29 tematycznych lekcji muzealnych z udziałem 579 uczniów (uczniowie powiatu brzeskiego 

oraz powiatów ościennych), oprowadzili 245 grup zwiedzających (7423 osoby), wygłosili 4 

tematyczne odczyty. Pracowano nad stałym udoskonalaniem oferty edukacyjnej, m.in. przez 

aplikacje multimedialne oraz ciągłe doskonalenie materiałów pomocniczych do zajęć 

edukacyjnych. Zorganizowano cykl spotkań, m.in. z Michałem Cetnarowskim, pisarzem i 

redaktorem „Nowej Fantastyki”, na temat „Komiks i inne sztuki popularne”. 
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Zapoczątkowano współpracę z Zamkiem w Bruntalu – Republika Czeska, której 

efektem ma się stać podpisanie porozumienia o współpracy. Kontynuowaliśmy cykl 

tematycznych odczytów związanych z historią i mecenatem artystyczno-kulturalnym Piastów 

Śląskich, Ziemią Brzeską i wystawami muzealnymi (stałymi i czasowymi) organizowanymi 

dla młodzieży szkolnej, stowarzyszeń, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wielu 

innych. 

 

2.5) Działalność wystawiennicza 

 

W 2018 r. w muzeum odbyło się 16 wystaw o różnej tematyce. Planowane jest 

zorganizowanie wystawy poświęconej Kresom Wschodnim. 

 

2.6) Wydarzenia kulturalne 

 

W 2018 roku w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się 76 różnych zdarzeń o 

charakterze artystyczno-kulturalnym z udziałem 22042 osób, w tym ważne wydarzenia 

wieloletnie, takie jak m.in. XXV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny we Wrocławiu, 

Wieczory Lisztowskie, Festiwal Tanga Argentyńskiego, Festiwal Perkusyjny, Turniej 

Szachowy, Dzień Flagi, Dni Powiatu Brzeskiego, Piknik na Florydzie, Festiwal Polskiej 

Piosenki Polonijnej i nowe inicjatywy, takie jak m.in. John Lee Hooker Day Festiwal, Piknik 

Patriotyczny, Dzień Żołnierzy Wyklętych – koncert, Festiwal Śląskie Lato Muzyczne i wiele 

innych. 

 

2.7) Pomnik Historii 

Starostwo Powiatowe w Brzegu w Brzegu oraz Dyrekcja Muzeum Piastów Śląskich w 

Brzegu wspólnie zainicjowały przygotowanie dokumentacji do wniosku dotyczącej Muzeum 

Piastów Śląskich i kaplicy św. Jadwigi. Wniosek został złożony w Ministerstwie Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego jesienią 2017 roku. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

Muzeum Piastów Śląskich i kaplica św. Jadwigi zostały wpisany na listę Pomników Historii. 

Uroczysta gala odbyła się 10.12 2018 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie 

wręczono tablicę pamiątkową delegacji z powiatu brzeskiego.  

 

 

3) Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 

 

Najważniejszym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu jest służyć osobom 

bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom zwracającym się do urzędu ze swoimi 

sprawami, a także tworzenie przyjaznego klimatu i dogodnych warunków w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości. 

Misją wszystkich pracowników urzędu pracy jest stałe dążenie do poprawy sytuacji  

na lokalnym rynku pracy, troszczenie się o taki rozwój postaw, umiejętności i kwalifikacji 
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mieszkańców, który zapewni im możliwie największe szanse na odpowiednie zatrudnienie, 

a pracodawcom pozyskanie najlepszych pracowników.  

 

Projekty realizowane w 2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na rzecz 

bezrobotnych w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 

1. Projekt pn. „Aktywizacja ludzi młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim 

(IV)” współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój był 

realizowany od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  

Budżet projektu wynosił 1 604 760,11 zł.  

Działaniami projektu objęto 217 beneficjentów w wieku do 29 roku życia, którzy 

w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie kształcili się i nie szkolili ze 

środków publicznych. W ramach aktywizowanych bezrobotnych 168 osób miało niskie 

kwalifikacje, długotrwale bezrobotnych skierowano 71 osób, niepełnosprawnych-3 osoby.  

W trakcie projektu realizowano następujące działania: 

 staże dla 119 osób, 

 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 18 osób, 

 wyposażenie nowych miejsc pracy 19 osób, 

 szkolenia dla 20 osób (szkolenie spawacza MIG, MAG, TIG z podstawami ślusarstwa 

- 10 osób, pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych - 10 osób) 

 bony szkoleniowe dla 10 osób 

 prace interwencyjne dla 25 osób 

 bon zasiedleniowy dla 6 osób 

Do końca 2018r. zakończyły udział w projekcie 153 osoby. Dalsze zatrudnienie na okres 

min. 3 miesięcy otrzymało 107 osób tj. ok 70%.  

Efektywność dotacji będzie liczona po 12 miesiącach w 2019r., a efektywność utworzenia 

nowych stanowisk pracy po 24 miesiącach w 2020r. 

 

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (IV)” 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego (RPO WO) był realizowany od 05.01.2018r. do 31.12.2018r.  

Budżet projektu wynosił 3 768 392,60 zł. Działaniami projektu objęto 479 bezrobotnych 

w wieku powyżej 29 roku życia.  

W ramach aktywizowanych bezrobotnych 392 osób miało niskie kwalifikacje, 

długotrwale bezrobotnych skierowano 181 osób, niepełnosprawnych - 42 osoby, w wieku 

powyżej 50 roku życia 116 osób, posiadających, co najmniej 1 dziecko do 6 roku zycia-

110 osób, posiadających, co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia- 17 

osób.   

W trakcie projektu realizowano następujące działania: 

 staże dla 223 osób, 

 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 56 osób, 
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 wyposażenie nowych miejsc pracy dla 49 osób, 

 szkolenia dla 105 osób (świadectwa kwalifikacyjne kierowców, pracownik 

magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, kierowca-operator wózka jezdniowego, 

spawacz MIG, MAG, TIG z podstawami ślusarstwa, nowoczesny sprzedawca, 

konserwator budynków, w tym instalacji elektrycznych, gazowych, maszyn i 

urządzeń, kucharz małej gastronomii, pracownik ogólnobudowlany z umiejętnościami 

montażu rusztowań i obsługą agregatów tynkarskich, księgowość komputerowa z 

elementami kadr i płac oraz językiem angielskim, kwalifikowany pracownik ochrony 

fizycznej z elementami obsługi komputera), 

 prace interwencyjne dla 46 osób. 

 

Do końca 2018r. zakończyło udział w projekcie 325 osób. Dalsze zatrudnienie na okres 

min. 3 miesięcy otrzymało 221 osób tj. ok 68%.  

Efektywność dotacji będzie liczona po 12 miesiącach w 2019 r., a efektywność 

utworzenia nowych stanowisk pracy po 24 miesiącach w 2020r. 

 



97 

 

 
 
 

Poziom i stopa bezrobocia w POWIECIE BRZESKIM (tabela 1) 

oraz struktura niektórych grup bezrobotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych na dzień Liczba bezrobotnych z rubryki 4 
w tym z rubryki 7 

31.10.2018r. 31.11.2018r. 31.12.2018r. kobiety 
z  

zasiłkiem 

będący w 
szczególnej 

sytuacji na rynku 
pracy 

do 30  
roku 
życia 

do 25 
roku życia 

powyżej  
50 roku  
życia 

długo-
trwale  
bezro-
botni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wzrost/spadek 
 

43 110 
       

Powiat Brzeski 2 326 2 369 2 479 1 480 573 2 010 629 304 703 1 148 

Miasto Brzeg 884 902 960 557 215 756 215 98 282 423 

Miasto Lewin Brzeski 158 171 166 107 36 135 44 17 43 82 

Gmina Lewin Brzeski 201 204 205 127 38 174 49 23 65 118 

Miasto i Gmina  
Lewin Brzeski 

359 375 371 234 74 309 93 40 108 200 

Miasto Grodków 220 208 228 131 45 187 65 32 66 100 

Gmina Grodków 310 320 338 208 83 272 100 51 86 151 

Gmina i Miasto  
Grodków 

530 528 566 339 128 459 165 83 152 251 

Gmina Skarbimierz 210 205 206 136 61 175 58 33 55 96 

Gmina Lubsza 235 239 252 145 64 213 70 36 75 124 

Gmina Olszanka 108 120 124 69 31 98 28 14 31 54 

        
powiat  
brzeski 

woj. 
opolskie 

Polska 
    

liczba zarejestr. bezrob. wg. stanu na dzień 30.11.2018r. 2 369 21 735 950 500,0 
    

stopa bezrobocia wg stanu na dzień 30.11.2018r. *) 8,5% 6,0% 5,7% 
 

     
  liczba zarejestr. bezrob. wg. stanu na dzień 31.12.2018r. 2 479 22 663 968 900,0 

    
stopa bezrobocia wg stanu na dzień 31.12.2018r. **) 8,9% 6,3% 5,8% 

    
*) dane MRP i PS - dane szacunkowe bez korekty GUS   

       **) dane WUP Opole - dane szacunkowe bez korekty GUS 
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Oferty pracy pozostające w dyspozycji PUP Brzeg w miesiącu grudzień 2018r. (tabela 2) 

  
                 

                  

Wyszczególnienie 

Liczba  
ofert 

Oferty pracy 
niesubsydiowanej 

Oferty pracy 

subsydiowanej 

O
g

ó
łe

m
 

w tym  
dla 

kobiet 

O
g

ó
łe

m
 

w tym 
dla 

kobiet 

w tym 
prace 

sezonowe 

O
g

ó
łe

m
 

prace 
interw. 

roboty 
publ. 

staż 
do 
30 

roku 
życia 

staż  
pow.  
30 

roku 
życia 

prace  
społecz

nie  
użytecz

ne 

P
F

R
O

N
 przygoto-

wanie 
zawodowe 
dorosłych 

doposa-
żenie  

stanowiska  
pracy 

dofinansow. 
wynagrodz. 
za zatrudn. 

osób 
powyżej 50r. 

refundacja 
składek na 

wynagrodzenie 
i ubezpieczenie 
społeczne za 
bezrobotnych 

do 30r.  

b
o

n
  

z
a

tr
u
d

n
ie

n
io

w
y
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Powiat Brzeski 232 216 225 214 189 7 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 

Miasto Brzeg 194 182 191 181 184 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Miasto Lewin Brzeski 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gmina Lewin Brzeski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miasto i Gmina  
Lewin Brzeski 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Miasto Grodków 20 16 17 16 5 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gmina Grodków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gmina i Miasto  
Grodków 

20 16 17 16 5 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gmina Skarbimierz 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gmina Lubsza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gmina Olszanka 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z obcego terenu 13 9 12 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oferty pracy  
w dyspozycji PUP 

245 225 237 222 192 8 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 
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Zdefiniowane cele do osiągnięcia w ramach wykonywanego zadania na 2018r., zdefiniowane zadania na 2018r.,  

miernik rezultatu, wyznaczony miernik wykonania celu/zadania, oraz realizację za 2018r. (tabela 3) 

Cele do osiągnięcia w 2018 

roku w ramach 

wykonywanego zadania  

Zdefiniowane zadania 

jednostki  

na 2018 rok 

Miernik rezultatu – R 

oddziaływania – O 

produktu – P  

Wyznaczony miernik 

wykonania celu/zadania 
Uwagi  

Realizacja  

za 2018r. 

I.                    CELE I ZADANIA PRIORYTETOWE dotyczące statutowej działalności  PUP Brzeg   

Profesjonalne i skuteczne 

udzielanie pomocy bezrobotnym  i 

poszukującym pracy w znalezieniu 

zatrudnienia  i samozatrudnienia 

oraz wspieranie pracodawców na 

rynku pracy. 

Pomoc pracodawcy w poszukiwaniu 

pracowników przez pośrednictwo 

pracy  

O 1) Targi pracy  

Nie mniej niż 1 raz w roku 

targi wiosenne 10 kwietnia 

2018r. 

(PP; RZ; FILIA) 
Targi odbyły się w  
zaplanowanym terminie 
10.04.2018r. 

O 2) Wizyty i kontakty w 

zakładach pracy nie mniej niż 

350 w ciągu roku 

indywidualna informacja o 

usługach i instrumentach 

dla pracodawcy 

Odbyło się 1275 kontaktów 
w zakładach pracy 
(w tym: PP 1070; PR 79; 
Filia 124; Dyrektor 2) 

O/P 3) organizowanie giełd pracy 

Dla pracodawców z grupą 

osób bezrobotnych nie mniej 

niż 20 na rok 

usługa pośrednictwa pracy 

zorganizowana w formie 

giełdy pracy, czyli 

spotkanie pracodawcy z 

większą grupą kandydatów 

do pracy w jednym miejscu 

i czasie - nie mniej niż 20 

na rok (WURP; FILIA) 
Zorganizowano  
40 giełd pracy 

Udzielanie pomocy osobom 

bezrobotnym w ramach usług 

poradnictwa zawodowego i 

informacji zawodowej  

O/P Udzielenie nie mniej jak 750 

porad zawodowych 

(WURP; FILIA) 

Udzielono porad dla 1491 
osób, w tym 1385 porad 
zawodowych: 
1280 porad indywidualnych 
dla 1280 osób 
13 porad grupowych dla 105 
osób 
2 informacje indywidualne 
6 informacji grupowych dla 
104 osób 
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Wspieranie w kształceniu 

ustawicznym pracowników firm i 

pracodawców 

P/O  

1) promocja KFS osobista i 

multimedialna 

WURP  
Odbyły się 173 kontakty  
+ multimedia 

Promocja przedsiębiorczości 

poprzez:  

a) udzielanie jednorazowych 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej  

R Miernik 1) liczba 

zarejestrowanych nowych firm 

w stosunku do liczby złożonych 

wniosków ogółem 

  

Zarejestrowano 90 nowych 
firm na 124 złożone wnioski 

b) refundację kosztów wyposażenia i 

doposażenia stanowiska pracy 

R Miernik 2) liczba utworzonych 

stanowisk w stosunku do 

wnioskowanych stanowisk 

pracy 

  

Utworzono 65 stanowisk  
na 72 złożone wnioski 

Promocja, inicjowanie i wdrażanie 

instrumentów i usług rynku pracy. 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorców zatrudniających 

osoby bezrobotne poprzez 

przyznawanie środków na 

doposażenie i wyposażenie 

stanowisk pracy 

R Utworzenie, co najmniej 65 

nowych miejsc pracy 

  

Utworzono 65 nowych miejsc 
pracy 

Wspieranie postaw 

przedsiębiorczych wśród osób 

bezrobotnych poprzez przyznawanie 

jednorazowo środków na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

R Przyznanie, co najmniej 65 

dotacji  

  

Przyznanych zostało 
90 dotacji 

Wsparcie w zakresie zdobywania 

umiejętności praktycznych do 

wykonywania zadań przez 

bezrobotnych poprzez organizację 

staży. 

R Umożliwienie, co najmniej 550 

osobom zdobycia umiejętności 

praktycznych w postaci stażu. 

  

Zorganizowano 689 miejsc 
stażu 

Umożliwienie osobom bezrobotnym 

podjęcia trwałego zatrudnienia w 

wyniku skierowania do odbycia 

stażu.  

R Osiągnięcie efektywności na 

poziomie  70%  

  

Osiągnięto  
efektywność na poziomie 
88,6% 

Wspieranie zatrudnienia osób 

bezrobotnych u pracodawców 

poprzez organizację prac 

interwencyjnych. 

R Skierowanie, co najmniej 65 

osób do odbywania prac 

interwencyjnych 

  

Skierowano do prac 
interwencyjnych 
131 osób 

Umożliwienie osobom bezrobotnym 

podjęcia trwałego zatrudnienia w 

wyniku skierowania do prac 

interwencyjnych  

R Osiągnięcie efektywności na 

poziomie nie niższym niż w 

2017r. 

  

Osiągnięto efektywność na 
poziomie 84,8% 



101 

 

Wspieranie zatrudnienia w gminach 

poprzez organizację robót 

publicznych. 

R Skierowanie, co najmniej 50 

osób na roboty publiczne 

  

Skierowano na roboty 
publiczne 90 osób 

Umożliwienie osobom bezrobotnym 

podjęcia trwałego zatrudnienia w 

wyniku skierowania do robót 

publicznych  

R Osiągnięcie efektywności na 

poziomie nie niższym niż w 

2017r. 

  

Osiągnięto efektywność na 
poziomie 94,7% 

Promowanie nowych form 

aktywizacji -bonów dla 

bezrobotnych do 30 roku życia i 

częściowej refundacji kosztów 

wynagrodzenia dla bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia R 

Objęcie nowymi formami 

powyżej 30 bezrobotnych 

  

Nowymi formami zostały  
objęte 43 osoby 

Zwiększenie dostępności do 

informacji, usług i instrumentów O 

1) promocja usług z 

wykorzystaniem mediów 

(minimum 1)1 

2) promocja instrumentów 

rynku np.. spotkania 

informacyjne, wykorzystanie 

mediów (minimum 1) 

  

Informacja o  
realizowanych projektach: 
tablica świetlna PUP, strona 
www, ogłoszenia w prasie i 
siedzibie PUP, prezentacje 
multimedialne, itp.. 

Wspieranie podwyższania 

kwalifikacji osób zarejestrowanych i 

uprawnionych poprzez odpowiedni 

dobór szkoleń zawodowych R 

1) Miernik 

ilość osób kończących 

szkolenia do ilości 

skierowanych na szkolenie  

uzyskanie wskaźnika nie 

mniejszego niż 0,75 tj. 

wskaźnik świadczący o 

właściwym doborze 

kandydatów jak i właściwej 

oferty szkoleniowej 

jednostki.  (WRZ) 

Uzyskanie wskaźnika na 
poziomie 92% tj. 149 
skierowanych / 137 
kończących 

Podniesienie, jakości usług 

świadczonych przez Powiatowy 

Urząd Pracy 

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

(kluczowych PUP) poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach 

R skierowanie pracowników 

merytorycznych co najmniej 

raz w roku  na szkolenie  

  

TAK 

Zorganizowanie badania satysfakcji 

klienta poprzez badania ankietowe 

R 1) Badanie ankietowe 

uczestników porad grupowych 

badanie zadowolenia 

klientów z jakości oferty 

usług i uzyskanie wyniku co 

najmniej 70 % udzielonych 

odpowiedzi na „TAK” ,jako 

wskaźnik zadowolenia 

klienta (WURP; WRZ) 

100% 

R 2) Badanie ankietowe po 

uczestnictwie w szkoleniach  

92% 
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Podnoszenie jakości szkoleń poprzez 

badanie realizacji umów 

szkoleniowych 

R 1) Monitoring zawartych 

umów szkoleniowych 

2) stosowanie dodatkowo poza 

cenowych kryteriów oceny 

ofert szkoleń grupowych 

3) Monitoring Umów KFS 

(WRZ;WURP) 
1) monitoring 24 umów 
szkoleniowych 
2) Stosowane są dwa 
kryteria oceny ofert: Cena 
60% i Doświadczenie trenera 
40% 
3) dotyczy 1 umowy  

Standaryzacja procesu rejestracji 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

R Wystandaryzowanie 

dokumentów 

  

TAK 

Standaryzacja procesu wydawania 

decyzji, przyznawania, naliczania 

świadczeń przez pracowników 

Wydziału Rejestracji, Ewidencji i 

Świadczeń 

R Wystandaryzowanie 

dokumentów 

  

TAK 

Rejestracja osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy 

Poprawa jakości wydawanych 

rozstrzygnięć 

R Zmniejszenie ilości uchylonych 

decyzji w stosunku do roku 

ubiegłego 

  NIE 
w 2017 (13 odwołań/3 
uchylone decyzje)   
w 2018 (17 odwołań/4 
uchylone decyzje) 
 
 
 
 

Obsługa techniczna i administracyjna   

II. CELE I ZADANIA Działalności POZOSTAŁE   

Obsługa techniczna i administracyjna Zapewnienie właściwej obsługi 

administracyjnej 

O Liczba złożonych skarg na 

obsługę 

mniej niż 1% 

2 skargi (bezzasadne) 

Współudział przy prowadzeniu 

postępowań zamówień publicznych 

O Liczba odwołań mniej niż 3 

Odwołania nie występowały 

Monitoring realizacji umów 

subsydiowanych 

R  Liczba przeprowadzonych 

kontroli/Liczba zaplanowanych 

kontroli  

100% 
203/203, w tym: 
WIRP 178/178 + WRZ - 
szkolenia 24/24 + KFS 1/1 

Opracowanie i wdrożenie zarządzeń O Zarządzenia Dyrektora PUP 100% 

100% 

Przygotowanie plakatów promujących 

organizacje targów pracy w ilości 30 szt. 

P Promocja działalności PUP 100% 

100% 

Montaż klimatyzatorów 3 szt. (pok. Nr 1 

i 2 i pok. Nr 10)  

P Poprawa komfortu pracy 

pracowników PUP oraz jakości 

obsługi klientów 

100% 

100% 

Przeglądy i konserwacja urządzeń 

klimatyzacyjnych 

R Działanie zgodne z zaleceniami 

producenta urządzeń 

100% 

100% 
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Przeglądy i konserwacja sprzętu p.poż. R Działanie zgodne z zaleceniami 

producenta urządzeń 

100% 

100% 

Konserwacja węzła cieplnego R 

Utrzymanie sprawności 

technicznej 

100% 

100% 

Zabezpieczenie Urzędu w materiały 

biurowe dla zapewnienia ciągłości pracy 

P Zapewnienie ciągłości pracy 

pracowników 

100% 

100% 

Zabezpieczenie Urzędu w materiały 

eksploatacyjne dla zapewnienia ciągłości 

pracy urządzeń 

P Zapewnienie ciągłości pracy 

pracowników i sprzętu 

100% 

100% 

Ubezpieczenie mienia urzędu R Ochrona mienia urzędu 100% 100% 

Wykonanie przeglądów rocznych 

budynku PUP i w Filii 

R Prawo budowlane 100% 

brak protokołów 
przeglądu rocznego z 
Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Brzegu 
(PUP wykonał przegląd 
kominiarza w budynku PUP 
Brzeg i Filii Grodków) 

Usuwanie awarii w miarę pojawiających 

się potrzeb 

O Zapewnienie ciągłości pracy 

urzędu i filii 

100% 

100% 

Przeglądy i konserwacje sprzętu, 

urządzeń oraz systemu alarmowego i 

monitoringu R 

Zapewnienie ciągłości pracy 

sprzętu i  

urządzeń oraz ochrony mienia 

100% 

100% 

Zapewnienie dostępu kadrze PUP i 

pracownikom do Systemu Informacji 

Prawnej 

P Umożliwienie samokształcenia 100% 

100% 

Utrzymanie systemu komunikacji 

mobilnej z klientami PUP za pomocą 

SMS oraz poczty elektronicznej w SI 

SYRIUSZ 

P Szybka komunikacja w z klientami 

urzędu 

100% 

SMS zostało wysłanych  
11 100 z czego dotarło do 
klientów 9 782 
poczta elektr. - wysłano 618 
e-maili do osób i wysłano 
161 e-maili od pracowników 

Przygotowanie i doskonalenie kadr do 

realizacji celów 

Stałe podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników PUP, oraz 

doskonalenie umiejętności kadry 

R Udział w szkoleniach, 

seminariach i konferencjach 

100% pracowników 

merytorycznych 
Uzyskano wskaźnik 94,23% 
Specjalista ds. rozwoju 
zawodowego 1.02 do 31.12 
nieobecna w pracy - 
chorobowe, urlop mac. 
Pomoc administracyjna - 
krótkotrwałe zatrudnienie  
(4 m-ce) oraz Specjalista ds. 
rejestracji 
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4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r. realizowało następujące zadania: 

 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, SOSW, SOW, MOS 

zapewniające całodobową opiekę lub MOW. 

 Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom o których mowa wyżej 

 Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.  

W ramach tego obszaru zadań Powiat Brzeski jest organem prowadzącym dwa domy 

pomocy społecznej: 

a) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie przeznaczony dla 53 osób w podeszłym 

wieku i przewlekle somatycznie chorych,  

b) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie przeznaczony dla 95 mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w 2018 r. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego wynosi: 

 DPS Grodków – 3.419,57 zł 

 DPS Jędrzejów – 3.554,67 zł 

Nadzór nad standardami Domów Pomocy Społecznej prowadzi Wojewoda Opolski. 

Finansowanie jednostek skonstruowane jest w oparciu o odpłatność mieszkańców 

DPS (70%  ich dochodu, dopłaty różnicy pomiędzy kosztem utrzymania a kwotą opłat 

mieszkańca przez Ośrodki Pomocy Społecznej kierujące do DPS oraz na dotacji 

Wojewody na mieszkańców umieszczonych w DPS przed dniem 1 maja 2004 r. 

Wysokość dotacji określana jest przez Wojewodę dla wszystkich DPS w 

województwie). Corocznie budżet Powiatu dofinansowywał Domy Pomocy 

Społecznej w kwocie 200.000 – 400.000 zł.     

 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Powiat brzeski prowadzi dwa mieszkania chronione: 

 dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej dla 5 osób, 

 dla ofiar przemocy w rodzinie dla 5 osób. 

Prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym powiatu. 

Obecnie w mieszkaniu dla usamodzielnianych wychowanków przebywają 4 osoby,  

w mieszkaniu dla ofiar przemocy w rodzinie przebywają dwie osoby – matka z synem. 

Powiat brzeski nie prowadzi powiatowego ośrodka wsparcia. Bieżące koszty 

utrzymania mieszkań chronionych pokrywane są przez osoby przebywające w tych 

mieszkaniach (media) oraz czynsz w wysokości określonej Uchwałami Rady Powiatu 

Brzeskiego (50 zł miesięcznie). 
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 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Powiat Brzeski nie prowadzi ośrodka 

interwencji kryzysowej. Mamy porozumienie z Miastem Brzeg w zakresie kierowania 

do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Brzegu osób, które zgłoszą się do 

PCPR.  

 Szkolenie i doskonalenie zawodowe dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jest 

realizowane poprzez zaproszenia i udział pracowników OPS-ów na organizowane 

przez PCPR szkolenia i konferencje. 

 Tworzenie i realizacja programów osłonowych – PCPR realizuje programy: 500+, 

300+, programy z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie    

   

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

  

PCPR organizuje rodzinną pieczę zastępczą. Został utworzony Zespół do spraw pieczy 

zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje rodziny zastępcze oraz całodobowe placówki 

opiekuńczo wychowawcze – Domy Dziecka. Zadania związane z pieczą zastępczą, to jest 

wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej oraz  prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych.  

W powiecie brzeskim funkcjonuje według stanu na koniec 2018 r. 95 rodzin zastępczych, z 

czego: 

 rodzin zastępczych spokrewnionych  

 rodzin niezawodowych 

 rodzin zawodowych  

 rodzinnych domów dziecka ( 20% funkcjonujących RDD w woj. opolskim) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje zgodnie z ustawą działania związane 

z pozyskaniem nowych rodzin zastępczych. Pomimo dużego nakładu pracy związanego z 

promocją rodzicielstwa zastępczego brak jest chętnych do podjęcia się trudu prowadzenia 

rodzin zastępczych zawodowych. W szczególności na terenie powiatu brzeskiego brak jest 

rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz rodziny zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego. W ramach Święta Powiatu w roku 2018 jeden dzień był Dniem 

Rodzin Zastępczych.  

W czterech placówkach opiekuńczo wychowawczych (Dom Dziecka Nr 1 oraz Dom 

Dziecka Nr 2 w Brzegu, Domu Dziecka w Skorogoszczy oraz w Domu Dziecka w Strzegowie 

może przebywać łącznie 99 dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych 

placówkach przebywało: 

 Dom Dziecka Nr 1 w Brzegu 15 dzieci ( 14 miejsc), 

 Dom Dziecka Nr 2 w Brzegu 30 dzieci ( 30 miejsc), 

 Dom Dziecka w Skorogoszczy 32 dzieci ( 30 miejsc), 

 Dom Dziecka w Strzegowie 26 dzieci ( 25 miejsc ).  
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

PCPR w ramach tego obowiązku realizuje zadanie związane z prowadzeniem 

mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie o zasięgu ponadgminnym, 

przeznaczone dla 5 osób (dwa pokoje, kuchenka, łazienka) oraz realizujemy corocznie w 

ramach konkursów MRPiPS programy: 

 Program dla 15 sprawców przemocy w rodzinie  

Wkład własny do realizacji programów pokrywany jest poprzez pracę specjalistów 

zatrudnionych w PCPR 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych  

 

Zadania powiatu obejmują zadania w większości finansowane ze środków PFRON 

przekazywanych samorządowi powiatowemu według algorytmu podziału środków PFRON 

ustalonego w drodze rozporządzenia. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zgodnie z 

ustawą realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej realizowane są przez PCPR. 

Oprócz zadań ustawowych PCPR przystępuje corocznie do realizacji Programów PFRON: 

 Programu Aktywny Samorząd – adresowanego dla osób fizycznych 

 Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami – adresowanego do określonych 

w Wytycznych Programu  podmiotów prawnych . 

Informacje o Programach znajdują się na stronach PCPR i BIP PCPR.  

 

Realizacja innych zadań  

 

PCPR realizuje w ramach RPO w ramach Działania 8.1 projekt pod nazwą  

,, Szansa na przyszłość” którego wartość wynosi 893.932,90 zł. W projekcie uczestniczy 60 

osób, w tym 10 osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz 10 osób – 

kandydatów na rodziny zastępcze, w tym rodziny spokrewnione. Projekt realizowany jest od 

maja 2018 r. i trwać będzie do kwietnia 2020 r. 

 

 

 

5) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  

w Brzegu    

 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Brzeskiego, nie posiadającą osobowości prawnej i działa na 

podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego 

przez Zarząd Powiatu Brzeskiego. 

W ramach CAPOW funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

socjalizacyjnego: Dom Dziecka Nr 1 przeznaczony dla 14 wychowanków i Dom Dziecka Nr 
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2 przeznaczony dla 30 wychowanków. Placówki działają na podstawie statutu i regulaminu 

organizacyjnego. 

Placówki realizują zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zapewniają dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz 

zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, 

religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.  

W placówkach poza codziennymi zajęciami wynikającymi z planu opiekuńczo-

wychowawczego, prowadzone są przez specjalistów ( pedagog, psycholog): grupowe zajęcia 

socjoterapeutyczne, psychologiczna terapia indywidualna i grupowa, zajęcia terapii 

pedagogicznej, logopedycznej, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne, plastyczne, sportowe i 

kulinarne oraz doradztwo zawodowe dla wychowanków.  

Placówki prowadzą intensywną współpracę z rodzinami wychowanków, zmierzającą do 

powrotów dzieci do domów rodzinnych na stałe, bądź do podtrzymywania niezbędnych więzi 

z rodzicami w celu stymulowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci. Dzieci z 

uregulowaną sytuacją prawną są natychmiastowo zgłaszane do ośrodków adopcyjnych w celu 

poszukiwania dla nich rodzinnych form opieki.  

 Na trenie placówki funkcjonuje kuchnia, stołówka oraz pralnia. Wychowankowie 

mają do dyspozycji również salkę gimnastyczną.  

 CAPOW posiada w stałym zarządzie mieszkanie chronione przeznaczone dla pięciu 

usamodzielnionych wychowanków i sprawuje nadzór wychowawczy nad mieszkańcami. 

 W 2018 r. do placówek przyjęto dwudziestu czterech wychowanków, 

usamodzielniono pięcioro. Pięcioro wychowanków zostało przeniesionych do innych 

placówek na terenie rodzimych powiatów, czworo wychowanków zostało umieszczonych w 

rodzinach zastępczych, jeden powrócił do rodziny naturalnej. W omawianym okresie w 

placówkach przebywało dziesięcioro wychowanków spoza powiatu. 

 W 2018r.wykonany został z własnych środków remont części dachu nad Domem 

Dziecka nr 1 oraz remont części chodnika przed wejściem do placówki. 

 Aby zrealizować konieczne i pojawiające się cele na rzecz poprawy warunków  

wychowania i opieki w 2018r były podejmowane działania zmierzające do pozyskania 

dodatkowych środków finansowych na działalność placówki -  pozyskanie sponsorów, udział  

placówek w projektach edukacyjnych i konkursach. 

 Fundacja „Złombol” przekazała dary rzeczowe w postaci sprzętu AGD, gier 

komputerowych oraz mebli, sfinansowała również kolonie letnie dla dzieci do Ustki. 

Fundacja „Muszkieterowie” również sfinansowała kolonie letnie nad morze. Fundacja 

„Pomagamy jak umiemy” Rossman przekazała artykuły kosmetyczne i chemiczne. Fundacja 

„Wawel z rodziną” oraz Firma Jeronimo Martins Biedronka przekazały słodycze i zabawki 

dla wychowanków.  

 W 2018r. dla wychowanków pozyskano od sponsorów w darach rzeczowych: 177. 

862,94zł. 
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6) Dom Dziecka w Skorogoszczy 

 

Dom Dziecka w Skorogoszczy jest placówką socjalizacyjną dla 30 wychowanków, 

obecnie w ewidencji widnieje 31 nazwisk. Dom powstał w 1952r. Na dzień 31 grudnia 2018r. 

w ośrodku przebywało 19 wychowanków z powiatu brzeskiego, natomiast z powiatów 

ościennych 12 osób. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w/w placówce na przestrzeni 

ostatnich latach nie skutkowały nałożeniem na podmiot kar finansowych, w niektórych 

przypadkach nałożono na placówkę kilka drobnych zaleceń. 

Protokoły z kontroli przeprowadzanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu, Wydział Zdrowia 

i Polityki Społecznej jednoznacznie stwierdzały, iż Dom Dziecka w Skorogoszczy przestrzega 

wszelkich standardów w zakresie opieki i wychowania, nie nakładały na placówkę żadnych 

zaleceń pokontrolnych. 

Dom Dziecka w Skorogoszczy może pochwalić się wzorową współpracą z instytucjami 

pomocowymi działającymi na terenie powiatu i województwa, pozytywne relacje łączą nas 

również ze Szkołą Podstawową w Skorogoszczy i Sądem Rejonowym w Brzegu. 

Dzięki wieloletniej współpracy z różnymi podmiotami i dbaniu o właściwe relacje w 

środowisku lokalnym udało się wypracować wiele profitów dla placówki: zwolnienie z 

podatku od nieruchomości, upusty cenowe u lokalnych dostawców i przedsiębiorców, prawo 

jazdy dla wychowanków, lokale mieszkalne dla podopiecznych wywodzących się z Gminy 

Lewin Brzeski. 

Od roku 2000 nasz dom ma podpisaną umowę sponsoringową z firmą Górażdże 

Cement, obecnie zapisy w umowie uprawniają nas do otrzymywania corocznego wsparcia w 

kwocie 25.000,00 zł. Firma Jeronimo Martins również regularnie dostarcza prezenty naszym 

dzieciom. Ponadto mamy wielu przyjaciół, którzy pragną pozostać anonimowi, ale regularnie 

nas wspierają, wsparcie to ma postać zarówno w formie organizacji wypoczynku letniego, 

prezentów gwiazdkowych jak i spożywczych. 

 

Rok 2018 obfitował również w dużą pomoc finansową dla Domu Dziecka w 

Skorogoszczy od nowych partnerów i przyjaciół domu. 

Firma Warta przekazała nam kwotę 4834,00 zł, Nokia darowiznę o wartości ok 10.000,00 zł, 

Fundacja Złombol darowizna wartości 50.000,00 zł, Elektrolux darowizna w wysokości 

2100,00 zł. 

Bardzo cenimy sobie również współpracę z Mniejszością Niemiecką z Opola, 

Bankiem PKO BP oddział Opole, Klubem Sportowym Nowa Odra w Opolu, instytucje te 

regularnie zapraszają nasze dzieci na imprezy okolicznościowe i obdarowują cennymi 

prezentami. 

 

         Całym zespołem dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci i niwelowanie 

deficytów rozwojowych naszych podopiecznych. W domu dzieci mają do dyspozycji 

terapeutę, korzystają  również z psychologa szkolnego oraz prywatnych gabinetów 

psychologicznych. Wszyscy wychowankowie odbywają regularne wizyty u stomatologa i 

okulisty. Wielu wychowanków uczęszcza na zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. 
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W orbicie zainteresowań naszych dzieci pozostaje piłka nożna, nauka tańca, karate, łowienie 

ryb, nauka gry na gitarze oraz podnoszenie ciężarów. 

Na wyposażeniu placówki są dwa samochody, skoda fabia i opel vivaro. Samochody te 

są w optymalny sposób wykorzystywane przez wychowanków, nie zatrudniamy kierowcy, 

natomiast każdy wychowawca ma stosowne uprawnienia do przewozu dzieci. 

Podczas weekendów i dni wolnych dzieci jeżdżą z wychowawcami do kin, teatrów, na basen, 

kręgielnię oraz  na wycieczki krajobrazowe. 

Każdy wychowanek naszego domu posiada własny rower, rolki i hulajnogę.  

Do dyspozycji dzieci pozostają również boiska do gry w koszykówkę, tenisa oraz piłkę 

nożną. 

Wszystkie powyżej opisane działania mają na celu pokazanie podopiecznym radosnych  

i pozytywnych stron życia, naukę asertywnych  zachowań oraz zaradności.  

Pragniemy aby nasze dzieci poprzez rozwój pasji i talentów rozwijały swoją osobowość, co 

daje szansę na udane życie po opuszczeniu placówki i uniknięcie losu petenta opieki 

społecznej. 

 

 

7) Dom Dziecka w Strzegowie 

 

Dom Dziecka w Strzegowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zgodnie z 

Regulaminem Organizacyjnym posiada 25 miejsc dla dzieci z terenu powiatu brzeskiego 

pozbawionych opieki w środowisku rodzinnym. 

Na dzień dzisiejszy w Domu Dziecka w Strzegowie przebywa 25 dzieci w wieku od 7 – 

18 lat. Wszystkie dzieci pochodzą  z terenu powiatu; 6 dzieci rodzeństwo romskie pochodzi           

z Brzegu pozostałe 19 to dzieci z gminy i miasta Grodków. Wychowankowie w placówce 

maja zapewnioną bardzo dobrą opiekę i warunki socjalno – bytowe. 

Ogółem w domu dziecka zatrudnionych jest 18 osób – z tego 9 osób to kadra 

pedagogiczna posiadająca pełne kwalifikacje do pracy, 2 osoby – pracownicy biurowi, 

pozostali 7 osób       to pracownicy obsługi. 

Wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny, 3 uczęszcza do szkoły zawodowej                    

w Grodkowie, 11 z uwagi na upośledzenie umysłowe realizuje obowiązek szkolny                    

w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie, pozostałe 10 realizuje 

obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie. 

Dzieci maja zapewniona opiekę lekarską sprawowaną przez lekarzy rodzinnych ośrodków 

zdrowia w Jędrzejowie i Grodkowie, w razie potrzeby badania i konsultacje z lekarzami           

i poradniami specjalistycznymi.  

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną zapewnia wychowankom Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie. Zatwierdzony budżet placówki umożliwia 

zaspokojenie potrzeb socjalno – bytowych wychowanków. Dzieci są odpowiednio 

wyposażone w odzież, obuwie dostosowane do pory roku, zaopatrzone w leki, w razie 

potrzeby w okulary i inne przedmioty osobiste. 
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Dobrze układa się współpraca z  jednostkami, przedsiębiorstwami, instytucjami znajdującymi 

się na terenie gminy, miast Grodków i powiatu. Współpraca z PUP umożliwia zatrudnienie 

osób bezrobotnych na staż, co jest bardzo dużą pomocą w pracach fizycznych na terenie 

posesji. 

Współpraca z UMiG – umożliwia wyjazd wychowanków na kolonie i obozy w okresie 

wakacji, współpraca z policją i ośrodkiem pomocy społecznej pomaga ułatwić pracę                 

z rodzinami dzieci. 

Ponadto informuję, że Dom Dziecka w Strzegowie posiada grono przyjaciół nie tylko z 

naszego najbliższego otoczenia. Dzięki sponsorom Zakładów Koksowniczych ze Zdzieszowic 

– każdego roku dzieci spędzają wakacje nad morzem lub na Mazurach w bardzo atrakcyjnych 

miejscowościach, także zawsze bardzo wyczekiwany przez dzieci Dzień Dziecka który z 

mnóstwem atrakcji organizowany jest przez Klub wędkarski ze Zdzieszowic, Mikołajki – 

które od kilku lat organizowane z mnóstwem atrakcji przez Towarzystwo Historyczne, Bank 

z Wrocławia, Zakłady Koksownicze, Klub Honorowych Dawców Krwi, osoby prywatne. 

W minionym roku na terenie domu dziecka przeprowadziliśmy we własnym zakresie wiele 

prac, dzięki którym dzieci mieszkają w odnowionych, odmalowanych pokojach. Obecnie 

jesteśmy w trakcie wymiany mebli w pokojach dzieci, a to wszystko dzięki sponsorom: 

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o w Katowicach, prywatny darczyńca Zakład Meblowy 

Złotniki. 

W grudniu 2018 r. przystąpiliśmy do Akcji Funkcja Dobroczynności – finansowanej 

przez firmę Samsung. Dzięki udziałowi w akcji otrzymaliśmy prezenty z trzech obszarów 

tematycznych: edukacja, sport i zabawa.  Łączny koszt 2. 136, 00 zł. 

 

 

8) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie 

 

Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie posiada 53 miejsca dla 27 kobiet  

i 26 mężczyzn. Obecnie w DPS przebywają 54 osoby. Najmłodszy mieszkaniec ma 52 lata, 

najstarszy 98.  

Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności dla osób w podeszłym wieku                           

(43 miejsca) i osób przewlekle somatycznie chorych (10 miejsc). 

Dom finansowany jest w dwojaki sposób: 

1. 6 osób (przyjętych przed 2004r.) finansuje swój pobyt ze swoich świadczeń tj.: 

emerytur, rent i zasiłków stałych w wysokości 70% świadczenia  oraz dotacji celowych 

z budżetu państwa, 

2. 48 osób (przyjętych po 2004r.) finansuje swój pobyt ze swoich świadczeń                                

w wysokości 70% tych świadczeń. Pozostałą kwotę do pełnego kosztu utrzymania 

dofinansowują Ośrodki Pomocy Społecznej i rodziny mieszkańców. 

Koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2018 r. wynosił 3419,57zł/ m-c. 

 

Z powiatu brzeskiego pochodzą 33 osoby. Pozostali mieszkańcy pochodzą  

z powiatów: opolskiego, głubczyckiego, nyskiego, strzeleckiego, świdnickiego, 

krapkowickiego. 
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Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług: 

bytowych, opiekuńczych, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, lekarskich i wspomagających. 

W 2018r. do DPS zostały przyjęte 24 osoby. Średnia wykorzystania miejsc w 2018r. wynosi 

52,42. 

DPS organizuje imprezy kulturalne (zajęcia ruchowe, występy teatralne, występy 

dzieci i młodzieży,  grille, zabawy), wycieczki, wyjazdy do lekarzy specjalistów. 

DPS w Grodkowie współpracuje z Dziennym Domem Pobytu w Brzegu, Brzeskim 

Stowarzyszeniem chorych na SM, z innymi Domami Pomocy Społecznej w naszym 

województwie, a także z lokalnym Związkiem Emerytów i Rencistów, szkołami i 

przedszkolami, parafią rzymsko- katolicką.  

DPS w Grodkowie nie realizuje programów i strategii finansowanych z budżetu państwa czy 

środków unijnych. 

 

 

9) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie 

Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie posiada 95 miejsc dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie, płci męskiej.  

W Domu Pomocy Społecznej przebywa 94 mieszkańców, z których 41 legitymuje się 

orzeczoną I grupą inwalidzką, 21 osób z II grupą i 1 osoba z III grupą. Ponadto 16  osób 

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 8 mieszkańców posiada 

orzeczenie w stopniu umiarkowanym i 7 w stopniu lekkim. Dwie osoby są leżące.  

W ośrodku przebywa 70 osób ubezwłasnowolnionych, dla 40  z nich opiekunem prawnym 

jest pracownik Domu Pomocy Społecznej dla 22 członek rodziny, natomiast dla 8 inna osoba. 

Dom Pomocy Społecznej mieści się w budynku dwukondygnacyjnym zabytkowego 

zamku. Otoczony jest parkiem o pow. 3,5 ha. Budynek wyposażony jest w system alarmowo-

przeciwpożarowy i system przyzywowo-alarmowy.  

W domu znajduje się 36 pokoi mieszkalnych w tym 4 jednoosobowe, 12  dwuosobowych, 13 

trzyosobowych oraz 7 czteroosobowych. Pokoje mieszkalne są wyposażone w niezbędny 

sprzęt, tj. łóżka, szafy stoły, krzesła. 

Dom zapewnia mieszkańcom posiłki, środki czystości i higieniczne oraz odzież i obuwie, w 

przypadku braku możliwości zakupienia ich przez mieszkańców zakupujemy je ze  środków 

Domu Pomocy Społecznej.  

Usługi opiekuńcze i wspomagające mieszkańcom świadczy zespół terapeutyczno-

opiekuńczy.  

Każdy z mieszkańców ma pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje działania 

wynikające z indywidualnych planów wsparcia (średnio 1 pracownik pełni funkcję  

pracownika pierwszego kontaktu dla 2-4 mieszkańców). W miesiącu grudniu każdego roku 

przeprowadzamy ocenę realizacji założonych celów. Ocena przeprowadzana jest przez zespół 

terapeutyczno- opiekuńczy. 

Uwzględniając stan zdrowia mieszkańców ośrodka umożliwiony jest im udział w różnych 

formach terapii w tym: muzykoterapii, ergoterapii, kulturo terapii, filmoterapii, ludoterapii, 

silwoterapii, haftowanie, tkanie. W zajęciach dziennie bierze udział około 20 mieszkańców 

(miesięcznie około 80-90 mieszkańców).  

Mieszkańcy obchodzą święta, uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Mieszkańcy 

utrzymują kontakt z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Gimnazjum w Jędrzejowie. 

Organizowane są dla nich zabawy, wycieczki itp. 
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Dla podtrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców prowadzone są zajęcia w sali 

rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej oraz pokojach mieszkalnych. Sala wyposażona jest w 

podstawowy sprzęt z zakresu rehabilitacji ruchowej. Wykonywane są też zabiegi: 

nagrzewanie, masaż, ćwiczenia usprawniające, hydromasaż, ćwiczenia wzmacniające i 

rozluźniające oraz ćwiczenia na przyrządach . Prowadzone są ćwiczenia sportowo-

rekreacyjne, marsze, marszobiegi, skoki, elementy gier zespołowych i indywidualnych, 

pływanie, ćwiczenia siłowe. 

Mieszkańcy w roku 2018 uczestniczyli w zawodach sportowych takich jak: turnieje 

piłki nożnej, w olimpiadach, w turniejach hokeja halowego, w rajdach rowerowych, w 

turnieju tenisa stołowego itp.  

W domu funkcjonuje Rada Mieszkańców, która współdecyduje w sprawach  

codziennego życia mieszkańców, formach wypoczynku i rekreacji. W skład Rady wchodzi 12 

mieszkańców. Członkowie Rady średnio raz w miesiącu spotykają się w celu omówienia 

spraw bieżących domu, planowanych imprez itp. 

Mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 

realizowanej przez lekarza POZ Grodków POZ Jędrzejów na terenie DPS. Ponadto zapewnia 

się mieszkańcom kontakt z psychiatrą i psychologiem. 

  

  

10) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu utworzono w kwietniu 1999 r. Jako jednostka 

budżetowa ZDP wykonuje zadania Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg. Zarząd 

obejmuje swym zakresem działania obszar administracyjny powiatu brzeskiego w skład, 

którego wchodzą: 

 Miasto Brzeg (13,7 km) 

 Miasto i Gmina Grodków (118,5 km) 

 Miasto i Gmina Lewin Brzeski (50 km) 

 Gmina Skarbimierz (33,5 km) 

 Gmina Lubsza (82,7 km) 

 Gmina Olszanka (19,2 km) 

Łączna liczba kilometrów dróg powiatowych wynosi blisko 318 kilometrów, z czego 22 km 

to drogi miejskie, a 296 km to trasy pozamiejskie. W drogach powiatowych jest 

posadowionych 35 obiektów mostowych o łącznej dł. 473 m. 

 Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie funkcji zarządcy dróg  i wykonywanie 

robót interwencyjnych. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych jest 

plan dochodów i wydatków. W zakresie prowadzenia całokształtu spraw związanych z 

zarządzaniem, utrzymaniem i ochroną dróg Zarząd zajmuje się:   

 opracowywaniem projektów planu rozwoju sieci drogowej, 

 opracowywaniem planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów mostowych, 

 pełnienie funkcji inwestora, 

 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

 przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych kraju,  



113 

 

 koordynacja robót w pasie drogowym, 

 wydawanie uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg,  oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych, 

  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 

 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

 przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

 ustalanie ograniczeń bądź zamykanie dróg  i drogowych obiektów mostowych dla 

ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa  osób lub mienia, 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, prowadzenie gospodarki 

gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie zarządzającego 

drogą, 

 przygotowanie warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez Zarząd 

wraz z procedurami przetargowymi oraz realizacja przetargów, zawieranie umów, 

nadzór i odbiory zleconych robót, 

 opracowanie specyfikacji technicznych niezbędnych w procedurze zamówień 

publicznych, 

 opracowanie planów letniego i zimowego utrzymania dróg, 

 opracowanie potrzeb oraz projektów planów robót w zakresie bieżącego utrzymania 

obiektów mostowych,                                                                                                                                     

 zlecanie opracowania dokumentacji technicznej w drodze Ustawy o zamówieniach 

publicznych, 

 utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń  

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

 sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasie 

drogowym, cięcia techniczne, odśnieżanie chodników i parkingów 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, dokonywanie corocznych 

podstawowych przeglądów obiektów mostowych, 

 wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających 

 nadzorowanie robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie utrzymania  

i odbudowy oraz wykonywanych przez jednostki obce, 

 udział w komisyjnych odbiorach wykonywanych robót, 

 wprowadzenie ustalonych ograniczeń w ruchu drogowym, interwencyjne zamykanie 

dróg dla ruchu gdy wymaga tego stan techniczny lub wystąpi inne nagłe zdarzenie, 

 wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa technicznego we współpracy z Państwową 

Strażą Pożarną, Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz instytucjami 

ochrony przeciwpowodziowej.    
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