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WPROWADZENIE 
Szanowni Państwo,  

oddajemy w Wasze ręce Raport o Stanie Powiatu Brzeskiego za rok 2019. Dokument 

przygotowywaliśmy po raz drugi, odkąd 11 stycznia 2018 r.  zmieniono przepisy ustawy  

o samorządzie powiatowym. Dziś poddajemy Państwa ocenie efekty najważniejszych działań 

Powiatu Brzeskiego w minionym roku. Dla nas był to okres ciężkiej pracy, w którym 

zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji, wprowadziliśmy kilka zmian w funkcjonowaniu 

samego urzędu, a także dostarczyliśmy merytorycznych przesłanek do kontynuacji nowych 

projektów oraz wytyczenia dalszych kierunków rozwoju na najbliższe lata. Działaliśmy  

w takich obszarach, jak chociażby edukacja, polityka społeczna czy infrastruktura drogowa.  

Na to wszystko złożyła się wspólna praca wielu osób: przedstawicieli Zarządu 

Powiatu Brzeskiego i Rady Powiatu Brzeskiego, urzędników, pracowników jednostek 

organizacyjnych, jak również  partnerów społeczno-gospodarczych oraz samych 

mieszkańców naszego powiatu, którzy często inspirowali nas do działań.  

Z poczuciem ogromnej odpowiedzialności deklarujemy gotowość do dalszych działań 

na rzecz rozwoju Powiatu Brzeskiego, licząc na przychylność i szeroko rozumianą 

współpracę.  

 

                                                                   Starosta Powiatu Brzeskiego 

                                                                     

                                                                 Jacek Monkiewicz 



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 7 
 

1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 

1.1. 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. Prawa miejskie posiadają Brzeg, Grodków oraz Lewin 

Brzeski. Obszar graniczy bezpośrednio z powiatami: nyskim, opolskim, namysłowskim oraz 

oławskim.  

W województwie opolskim powiat brzeski stanowi ok. 9% pod względem powierzchni  

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

względem zaludnienia, a na czwartym pod względem powierzchni. W 2019 roku powiat 

brzeski zamieszkiwało 90 275 osób. 

Mapa Powiatu Brzeskiego 
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Szczególne znaczenie ma przebiegająca przez obszar powiatu autostrada A4, będąca 

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

z autostrady w miejscowości Przylesie (tzw. Węzeł Brzeg). Przez obszar przebiegają, pod 

nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dwie drogi krajowe: DK nr 94 

relacji Chojnów – Kraków (Balice) oraz DK nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno. Sieć tras 

wojewódzkich liczy 128 km (9 dróg). Łączna długość dróg powiatowych wynosi 320 km.  

Sieć ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu brzeskiego z uwagi na wzrastające nadal 

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 nasz 

teren 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. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu oraz gotycki 

kościół pw. Świętego Mikołaja w Brzegu. 
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Cechą charakterystyczną powiatu są duże obszary leśne, w tym Stobrawski Park 

Krajobrazowy. 

 Stopa bezrobocia w powiecie brzeskim w 2019 r. wynosiła 7,7 %, co przekładało się  

na liczbę 2 156 osób bezrobotnych. 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-tech z Japonii. Teren wokół zjazdu z autostrady A-4 (Węzeł Brzeg) jest ogromną 

szansą inwestycyjną Gminy Olszanka i Grodków. Duży 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. 

 

1.2. Zadania Powiatu 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019. Poz. 511) do zakresu działań samorządu powiatowego należą zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym, przedstawione w poniższej tabeli.  

Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny i/lub 

nadzorujący 

1 Edukacja publiczna Nadzór: 

Wydział Oświaty  

Jednostki nadzorowane: 

8 szkół, 2 poradnie  psychologiczno -

pedagogiczne i ośrodek szkolno - 

wychowawczy 

2 Promocja i ochrona zdrowia Brzeskie Centrum Medyczne, Stanowisko 

ds. Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

3 Pomoc społeczna Nadzór: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Jednostki nadzorowane: 

2 Domy Pomocy Społecznej 

4 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

Nadzór: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Jednostki nadzorowane: 

3 Domy Dziecka 
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5 Polityka prorodzinna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

6 Wspieranie osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

7 Transport zbiorowy i drogi publiczne Zarząd Dróg Powiatowych, Wydział 

Komunikacji 

8 Kultura oraz ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami 

Wydział Kultury i Sportu, Powiatowy 

Konserwator Zabytków 

9 Kultura fizyczna i turystyka Wydział Kultury i Sportu 

10 Geodezja, kartografia i kataster Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

11 Gospodarka nieruchomościami Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

12 Administracja architektoniczno-

budowlana 

Wydział Budownictwa 

13 Gospodarka wodna Wydział Ochrony Środowiska 

14 Ochrona środowiska i przyrody Wydział Ochrony Środowiska 

15 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

śródlądowe 

Wydział Ochrony Środowiska 

16 Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  

i Ochrony Informacji Niejawnych 

17 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym 

wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowej i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  

i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział 

Ochrony Środowiska 

18 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 

19 Ochrona praw konsumenta Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

20 Utrzymanie powiatowych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych 

Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

Zarząd Dróg Powiatowych 

21 Obronność Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  

i Ochrony Informacji Niejawnych 

22 Promocja powiatu Wydział Kultury i Sportu 

23 Współpraca i działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie 

Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział 

Kultury i Sportu, Wydział Oświaty, 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  

i Ochrony Informacji Niejawnych 

24 Działalność w zakresie telekomunikacji Nie dotyczy 
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Ponadto Powiat wykonuje także zadania przewidziane innymi przepisami prawa,  

jak np. nieodpłatna pomoc prawna czy kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej). 

Istotnym elementem działalności Powiatu są jego zadania administracyjne. Z punktu 

widzenia obywatela ważne są decyzje i dokumenty, których wydawanie należy do 

kompetencji powiatowej. Mowa m.in. o obszarze komunikacji (np. prawa jazdy, rejestracja 

pojazdów) czy budownictwa (np. pozwolenia na budowę), gdzie tego typu dokumentów 

wydawanych jest najwięcej.  

 

1.3. Organa władzy 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019. Poz. 511) organami powiatu są Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny 

oraz Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy 

pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (21 jednostek wg 

stanu na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Rada Powiatu Brzeskiego 

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

1. Adam  DZIASEK – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Mariusz GROCHOWSKI 

3. Julia  GOJ-BIRECKA 

4. Mieczysław  GRZYBEK – Przewodniczący Komisji Budżetowej 

5. Klemens  JAKUBOWSKI 

6. Stanisław JURASZ 

7. Monika  JUREK 

8. Tomasz  KOMARNICKI 

9. Arletta  KOSTRZEWA 

10. Arkadiusz  MAJEWSKI 

11. Tomasz  RÓŻA 

12. Jacek MAZURKIEWICZ 

13. Janusz SUZANOWICZ – Przewodniczący Komisji Zdrowia 

14. Tomasz  TRZASKA – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

15. Jerzy  WÓJCIK – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki 

16. Cecylia  ZDEBIK – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Zmiany w trakcie kadencji: Maciej Armin STEFAŃSKI wybrany 21.10.2018, mandat wygasł 

12.07.2019 

 

W roku 2019 Rada Powiatu Brzeskiego obradowała na 7 posiedzeniach, 

realizując w całości przyjęty 24 stycznia 2019 r. ramowy Plan Pracy Rady. Ponadto na 

wniosek Zarządu Powiatu Brzeskiego zwołano dodatkowe posiedzenia w dniach 27 

lutego 2019 r. i 29 listopada 2019 r. 

 

Wykaz uchwał Rady Powiatu Brzeskiego – 2019 r. 
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Lp 

 

Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

 

Treść uchwały 

 

Sposób realizacji 

 

Uwagi 

1.     III/35/19 24.01.2019 W sprawie wskazania przedstawiciela do rady 

działalności pożytku publicznego 

Wskazano p. Arkadiusza Majewskiego  

i p. Adama Dziaska 

Zrealizowano 

 
    2. IV/36/19 27.02.2019 W sprawie wyboru przedstawicieli podmiotu 

tworzącego do składu komisji konkursowej 

mającej na celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu 

Wskazano p. Jacka Monkiewicza (przewodniczący 

komisji),  

p. Julię Goj-Birecka,  

p. Mieczysława Grzybka,  

p. Józefa Kaczana,  

p. Janusza Suzanowicza, p. Cecylię Zdebik 

Przedstawicielem Rady Społecznej została  

p. Jolanta Szuchta 

Zrealizowano 

    3. IV/37/19 27.02.2019 W sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Brzegu  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało wyłączone 

z Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Brzegu z dniem 31.08.2019 r. 

Zrealizowano 

    4. IV/38/19 27.02.2019 W sprawie włączenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Brzegu do Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w Brzegu 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało włączone 

do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 

w Brzegu z dniem 01.09.2019 r. 

Zrealizowano 

5. IV/39/19 27.02.2019 W sprawie zmiany umowy w sprawie 

prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – 

Muzeum Piastów Śląskich  

w Brzegu 

Podpisano stosowny aneks  Zrealizowano 

6. IV/40/19 27.02.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 
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7. IV/41/19 27.02.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 12.03.2019 r. poz. 967 Zrealizowano 

 
8. V/42/19 28.03.2019 W sprawie określenia zadań ,na które przeznacza 

się środki przekazane  

przez Prezesa Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu 

Określono zadania, na które przeznacza się środki 

przekazane przez Prezesa PFRON  

wraz z ich podziałem 
Zrealizowano 

9. V/43/19 28.03.2019 W sprawie udzielenia dotacji celowej  

dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

Udzielono dotacji celowych dla 5 OSP 
Zrealizowano 

10. V/44/19 28.03.2019 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego 

Centrum Medycznego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Brzegu za rok 2018 

Wybrano firmę „BAD-BIL” Biuro Ekspertyz  

i Badania Bilansów 
Zrealizowano 

11. V/45/19 28.03.2019 W sprawie podniesienia minimalnego 

wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej 

oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 08.04.2019 r. poz. 1304 Zrealizowano 

12. V/46/19 28.03.2019 W sprawie wspólnego zamówienia publicznego 

na dostawę energii elektrycznej 

Podpisano deklarację woli uczestnictwa Powiatu 

Brzeskiego we wspólnym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawę energii elektrycznej 

Zrealizowano 

13. V/47/19 28.03.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

14. V/48/19 28.03.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 12.04.2019 r. poz. 1442 Zrealizowano 
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15. VI/49/19 30.05.2019 W sprawie udzielenia votum zaufania  

dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 rok 

Udzielono votum zaufania 

Zrealizowano 

16. VI/50/19 30.05.2019 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania  

Zrealizowano 

17. VI/51/19 30.05.2019 W sprawie udzielenia absolutorium  

dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 rok 

Udzielono absolutorium 

Zrealizowano 

18. VI/52/19 30.05.2019 W sprawie dostosowania nazwy szkół 

policealnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Brzeski 

Dostosowano nazwy szkół policealnych  

do przepisów ustawy Prawo Oświatowe z dniem 

01.09.2019 r. Zrealizowano 

19. VI/53/19 30.05.2019 W sprawie nazwy Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Grodkowie z dniem 01.09.2019 r. otrzymał nazwę 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Grodkowie 

Zrealizowano 
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20. VI/54/19 30.05.2019 W sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz publicznych 

szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Brzeskiego od dnia 1 

września 2019 roku 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 06.06.2019 r. poz. 1955 
Zrealizowano 

21. VI/55/19 30.05.2019 W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019-2025 

Uchwalono Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2019-2025 Zrealizowano 

22. VI/56/19 30.05.2019 W sprawie powołania Rady Społecznej 

Brzeskiego Centrum Medycznego  

w Brzegu 

Powołano Radę Społeczną Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu 
Zrealizowano 

23. VI/57/19 30.05.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 
Zrealizowano 

24. VI/58/19 30.05.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 14.06.2019 r. poz. 2067 
Zrealizowano 
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25. VII/59/19 27.06.2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum 

Medyczne w Brzegu 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne  

w Brzegu 

Zrealizowano 

26. VII/60/19 27.06.2019 W sprawie oceny sytuacji finansowo-

ekonomicznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum 

Medyczne w Brzegu 

Oceniono sytuację finansowo-ekonomiczną 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne  

w Brzegu jako bardzo trudną 

Zrealizowano 

27. VII/61/19 27.06.2019 W sprawie określenia zasad i trybu 

przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych, nagród  

i wyróżnień 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 03.07.2019 r. poz. 2263 Zrealizowano 

28. VII/62/19 27.06.2019 Zmieniająca uchwałę Nr V/42/19 z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane przez 

Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu 

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane  

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu 

Zrealizowano 

29. VII/63/19 27.06.2019 W sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa powiatu 

Przyjęto do wiadomości informacje dotyczące 

bezpieczeństwa powiatu Zrealizowano 

30. VII/64/19 27.06.2019 W sprawie zmiany statutu powiatu Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 02.07.2019 r. poz. 2245 Zrealizowano 

31. VII/65/19 27.06.2019 Zmieniająca niektóre uchwały w zakresie nazw 

jednostek objętych wspólną obsługą 

Zmieniono w zakresie nazw jednostek objętych 

wspólną obsługą uchwalę Nr XIII/109/15 Rady 

Powiatu Brzeskiego z dnia 17.12.2015 r., uchwałę Nr 

XXIII/185/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 

27.10.2016 r., uchwałę Nr XLI/332/18 Rady Powiatu 

Brzeskiego z dnia 28.06.2018 r. 

Zrealizowano 
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32. VII/66/19 27.06.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

33. VII/67/19 27.06.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 05.07.2019 r. poz. 2301 Zrealizowano 

34. VII/68/19 27.06.2019 W sprawie zatwierdzenia bilansu 

skonsolidowanego Powiatu za 2018 rok 

Zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu 

Brzeskiego za 2018 rok Zrealizowano 

35. VII/69/19 27.06.2019 W sprawie stanowiska dot. planowanego 

przebiegu nowej obwodnicy 

Zwrócono się z apelem o wsparcie inicjatywy 

wskazanej w uchwale do Sejmiku Województwa 

Opolskiego, Rady Powiatu w Oławie, Rady Gminy 

Oława, Rady Miejskiej w Oławie, Rady Miejskiej 

w Lewinie Brzeskim, Rady Miejskiej  

w Grodkowie, Rady Miejskiej w Brzegu, Rady 

Gminy Skarbimierz, Rady Gminy Popielów, Rady 

Gminy Olszanka, Rady Gminy Lubsza;  

o podjętej uchwale poinformowano Ministerstwo 

Infrastruktury, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Opolu, Opolski Urząd 

Wojewódzki 

Zrealizowano 

 
36. VIII/70/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 

Chrobrego w Brzegu 

Przekształcono trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące 

w Brzegu w czteroletnie  

 

Zrealizowano 

37. VIII/71/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Herberta w Brzegu 

Przekształcono trzyletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta  

w Brzegu w czteroletnie  

Zrealizowano 
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38. VIII/72/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia  

II Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Brzegu 

Przekształcono trzyletnie II Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzegu 

w czteroletnie  

Zrealizowano 

39. VIII/73/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań 

Śląskich w Grodkowie 

Przekształcono trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań 

Śląskich w Grodkowie w czteroletnie  

Zrealizowano 

40. VIII/74/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum nr 1 w Brzegu 

Przekształcono czteroletnie Technikum nr 1  

w Brzegu w pięcioletnie  Zrealizowano 

41. VIII/75/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum nr 2 w Brzegu 

Przekształcono czteroletnie Technikum nr 2  

w Brzegu w pięcioletnie  Zrealizowano 

42. VIII/76/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum nr 3 w Brzegu 

Przekształcono czteroletnie Technikum nr 3  

w Brzegu w pięcioletnie  Zrealizowano 

43. VIII/77/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych  

w Grodkowie 

Przekształcono czteroletnie Technikum im. Żołnierzy 

Niezłomnych w Grodkowie  

w pięcioletnie  

Zrealizowano 

44. VIII/78/19 26.09.2019 W sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Grodkowie  

na Centrum Kształcenia Zawodowego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Grodkowie 

Przekształcono Centrum Kształcenia Praktycznego 

na Centrum Kształcenia Zawodowego 

Zrealizowano 
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45. VIII/79/19 26.09.2019 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 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 30.09.2019 r. poz. 3004 

Zrealizowano 

46. VIII/80/19 26.09.2019 W sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli określającego wysokość  

oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy  

oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia 

Uchwała została ogłoszona  

w  Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 30.09.2019 r.  

poz. 3005 
Zrealizowano 

47. VIII/81/19 26.09.2019 Zmieniająca uchwałę Nr V/42/19 z dnia  

28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki przekazane przez 

Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

planu finansowego Funduszu 

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane  

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 

finansowego Funduszu 

Zrealizowano 

48. VIII/82/19 26.09.2019 W sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2019-2029 

Przyjęto Powiatową Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2019-2029 Zrealizowano 

49. VIII/83/19 26.09.2019 W sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn. 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

w kwocie 5.000.000 Pln”. 

W trakcie 

realizacji 

50. VIII/84/19 26.09.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op. 

z dnia 04.10.2019 r. poz. 3113 Zrealizowano 
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51. VIII/85/19 26.09.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

52. VIII/86/19 26.09.2019 W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia 

anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Brzegu 

Pozostawiono bez rozpatrzenia anonimową skargę na 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu Zrealizowano 

 
53. IX/87/19 30.10.2019 W sprawie przyjęcia Programu Naprawczego 

Brzeskiego Centrum Medycznego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Brzegu 

Przyjęto Program Naprawczy Brzeskiego Centrum 

Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  

w Brzegu 

Zrealizowano 

54. IX/88/19 30.10.2019 W sprawie opłat i kosztów związanych  

z usuwaniem pojazdów na 2020 r. 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 07.11.2019 r. poz. 3424 Zrealizowano 

55. IX/89/19 30.10.2019 W sprawie programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. 

Uchwalono program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Zrealizowano 

56. IX/90/19 30.10.2019 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na wynajęcie lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego 

Zawarto umowę najmu lokalu nr 11 w budynku przy 

ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu ze Stowarzyszeniem 

„Pokój i Dobro” 

Zrealizowano 

57. IX/91/19 30.10.2019 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Powiatu Brzeskiego 

Zawarto umowę najmu pomieszczenia biurowego nr 

12 w budynku przy ul. Robotnicza 12 w Brzegu 

z Bankiem Spółdzielczemu Grodków-Łosiów 

Zrealizowano 

58. IX/92/19 30.10.2019 W sprawie zmiany uchwały NR VIII/80/19 

Rady Powiatu Brzeskiego z dnia  

26 września 2019 r. 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 07.11.2019 r. poz. 3425 Zrealizowano 

59. IX/93/19 30.10.2019 W sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie przez Powiat Brzeski  

do realizacji projektu partnerskiego 

Powiat Brzeski przystąpił do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Brzeskie Centrum Aktywizacji 

w BSSM Brzeg” 

Zrealizowano 
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60. IX/94/19 30.10.2019 W sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Powołano w skład Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji radnego Jacka Mazurkiewicza Zrealizowano 

61. IX/95/19 30.10.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 08.11.2019 r. poz. 3472 Zrealizowano 

62. IX/96/19 30.10.2019 Zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

63. IX/97/19 30.10.2019 Zmieniająca uchwałę nr V/42/19 z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane przez 

Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu 

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane  

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu 

Zrealizowano 

64. X/98/19 29.11.2019 W sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego – 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu 

o realizacji projektu pn.”Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych, w tym 

zwłaszcza znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

brzeskim(VI) w ramach RPOWO 2014-2020 

współfinansowanego z EFS  

Powiatowy Urząd Pracy dnia 18.12.2019 r. zawarł 

umowę realizacji projektu.  

Zrealizowano 

 
65. X/99/19 29.11.2019 W sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej  

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 05.12.2019 r. poz. 3754 Zrealizowano 

66. X/100/19 29.11.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 06.12.2019 r. poz. 3802 Zrealizowano 
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67. X/101/19 29.11.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

68. X/102/19 29.11.2019 W sprawie pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu 

Poinformowano o sposobie załatwienia  
Zrealizowano 

69. X/103/19 29.11.2019 W sprawie petycji w sprawie wdrożenia 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Poinformowano o sposobie załatwienia 
Zrealizowano  

70. XI/104/19 19.12.2019 W sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Brzeskiego na rok 2020 

Uchwalono budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2020 
Zrealizowano  

71. XI/105/19 19.12.2019 W sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2032 Uchwalono WPF na lata 2020-2032 
Zrealizowano 

72. XI/106/19 19.12.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego  

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 23.12.2019 r. poz. 4079 Zrealizowano 

73. XI/107/19 19.12.2019 W sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy na terenie 

Powiatu Brzeskiego w 2020 r. 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 23.12.2019 r. poz. 4080 Zrealizowano 

74. XI/108/19 19.12.2019 Zmieniająca uchwałę nr V/42/19 z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane przez 

Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych ,z uwzględnieniem 

planu finansowego Funduszu 

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki przekazane  

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu 

finansowego Funduszu 

Zrealizowano 
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75. XI/109/19 19.12.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2032 

Zmieniono wieloletnią prognozę finansową  

na lata 2019-2032 Zrealizowano 

76. XI/110/19 19.12.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

Uchwała została ogłoszona w  Dz.Urz.Woj.Op.  

z dnia 09.012020 r. poz. 135 Zrealizowano 

77. XI/111/19 19.12.2019 W sprawie wykazu wydatków , które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

Ustalono wykaz wydatków . które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2019 oraz plan 

finansowy tych wydatków. 

Zrealizowano 

78. XI/112/19 19.12.2019 W sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/317/10 

z dnia 28 października 2010 r. 

Uchylono uchwałę nr XLIX/317/10 z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie rachunku dochodów 

i wydatków z nich finansowanych. 

Zrealizowano 

79. XI/113/19 19.12.2019 W sprawie pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Grodkowie  

Poinformowano o sposobie załatwienia 
Zrealizowano 
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Zarząd Powiatu Brzeskiego  

W VI kadencji Zarząd Powiatu Brzeskiego kształtował się następująco: 

 

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 

 

W 2019 r. podczas 70 posiedzeń zarządu powiatu podjęto 126 uchwał dotyczących m.in. 

budżetu, szkół powiatowych, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, 

organizacji urzędu itp. 

Wszystkie uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego są na bieżąco publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

W 2019 r. starosta wydał 83 zarządzenia. 

 

 

1.4. Strategie, programy i polityki 

 

Zmiany w gospodarce oraz nowe, zmieniające się trendy demograficzne w powiecie 

brzeskim, stawiają przed samorządem szereg wyzwań społecznych, edukacyjnych, 

gospodarczych czy infrastrukturalnych. Większość z nich ma swoje odzwierciedlenie  

w Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego 2007- 2020, w postaci konkretnych celów 

strategicznych oraz działań realizowanych w ramach ustawowych zadań powiatu. Powstały 

kilkanaście lat temu dokument dziś wymaga już dostosowania do panujących realiów. 

Zmieniają się polityki, strategie i kluczowe zadania dla gmin, powiatów oraz  regionów.  

W ciągu ostatnich 13 lat nastąpił szereg zmian rzutujących na aktualność strategii. Niemniej 

jednak samorząd nadal realizuje zadania w oparciu o w/w dokument.  
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Ponadto powiat realizuje projekty oraz inwestycje w oparciu o Strategię Subregionu 

Brzeskiego. Ten obszar funkcjonalny powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek 

samorządu terytorialnego z Brzegu, Lubszy, Olszanki, Skarbimierza, Powiatu Brzeskiego 

oraz dolnośląskiej Oławy.  

Centrum Subregionu Brzeskiego stanowi miasto Brzeg, które dla mieszkańców 

subregionu jest miejscem pracy, nauki, zbytu produkcji rolnej, spędzania czasu wolnego, 

robienia zakupów czy korzystania z opieki zdrowotnej. Stanowi także ważny węzeł 

komunikacyjny. Między gminami: Brzeg, Lubsza, Olszanka i Skarbimierz a Powiatem 

Brzeskim działają powiązania funkcjonalne i hierarchiczne. Istotne są również powiązania 

gospodarcze między gminami i podmiotami gospodarczymi działającymi na ich terenie. 

W sposób naturalny gminy powiatu brzeskiego współpracują z ościenną, dolnośląską Oławą. 

Wspólne działania i strategia obowiązują od 2014 roku i mają trwać do 2020.  

Powiat Brzeski w ramach Subregionu Brzeskiego w 2019 roku skorzystał z unijnego 

wsparcia na przygotowanie dokumentacji i realizację dwóch zadań, tj. termomodernizacja sali 

gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz połączony projekt na 

dofinansowanie modernizacji Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Brzegu.  

Powiat Brzeski realizuje również szereg tzw. „programów osłonowych”. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu korzysta ze wsparcia rządowego „Dodatek 

Wychowawczy w ramach Programu 500+” oraz „Dobry Start 300+”. Ponadto  PCPR 

realizuje kilka lokalnych inicjatyw, jak np.  

- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzeskim na lata 2018 – 2020, 

- Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim na  

lata 2016-2021, 

- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019-2025. 

Więcej na ten temat w rozdziale 10. Pomoc Społeczna. 
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W roku 2019 realizowano również zadania w ramach „Powiatowego Programu 

Ochrony Środowiska 2017-2020 z perspektywą do 2024”. Zawarte w programie ochrony 

środowiska rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią się do 

właściwego, zgodnego z zasadą 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. Samorząd realizował także „Program Ochrony Powietrza”.  

Więcej na ten temat w rozdziale 7. Ochrona Środowiska. 
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2. INFORMACJE O STANIE FINANSÓW POWIATU  
 

2.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 r. 

 

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2019 został przyjęty 28 grudnia 2018 r. uchwałą  

Nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie: 

1) dochodów -  kwotą 93.908.146,34 zł; 

2) wydatków -  kwotą 105.958.146,34 zł; 

3) przychodów -  kwotą 12.050.000 zł. 

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt  

w wysokości 12.050.000 zł. 

W trakcie 2019 roku podjęto 8 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 33 uchwały 

Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r.  

Dodatkowo, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta 

Powiatu Brzeskiego podjął 15 zarządzeń,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzegu podjął 13 zarządzeń, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Brzegu podjął 2 zarządzenia w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2019 r. 

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2019 r. 

przedstawiał się następująco: 

1) dochody -  kwota 102.621.127,51 zł (wzrost o kwotę 8.712.981,17 zł, tj. o 9,28%); 

2) wydatki -  kwota 116.634.934,87 zł (wzrost o kwotę 10.676.788,53 zł, tj. o 10,08%); 

3) przychody -  kwota 14.698.807,36 zł (wzrost o kwotę 2.648.807,36 zł, tj. o 21,98%); 

4) rozchody -  kwota 685.000 zł (wzrost o kwotę 685.000 zł). 

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł 14.013.807,36 zł. 

 

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 101.332.405,86 zł (co stanowi 

98,74% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących 91.299.826,33 zł, natomiast 

dochodów majątkowych 10.032.579,53 zł. 
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2.2. Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych Powiatu ze względu na 

ich rodzaj: 

   

  

Rodzaj dochodu 

Plan na dzień 

31.12.2019 r.  

(w złotych)        

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

(w złotych) 

Wskaźnik       

%                  

(kol. 3:2) 

% w stosunku 

do całości       

wykonania 

dochodów 

1 2 3 4 5 

D O C H O D Y 

1. Dotacje celowe, z tego:      18 484 273,24    18 358 150,90    99,32    18,12    

1) dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami  

16 240 517,24    16 147 101,17    99,42    15,93    

2) dotacje na realizację zadań własnych 2 243 756,00    2 211 049,73    98,54    2,18    

2. Dochody własne powiatu, z tego: 35 094 999,16    35 588 053,97    101,40    35,12    

1) udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych 
21 974 146,00    22 263 435,08    101,32    21,97    

2) dochody j.s.t. związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

(5% dochodów uzyskiwanych w związku 

z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej, 25% dochodów z tytułu 

gospodarowania mieniem Skarbu 

Państwa) 

522 369,00    507 273,91    97,11    0,50    

3) dochody z majątku powiatu,  461 615,00    242 946,75    52,63    0,24    
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4) pozostałe dochody, w tym m.in.: 

uzyskiwane przez powiatowe jednostki 

budżetowe,  

11 357 525,16    11 811 717,50    104,00    11,66    

5) inne źródła 779 344,00    762 680,73    97,86    0,75    

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, 

z tego: 
37 133 197,00    37 288 608,00    100,42    36,80    

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla 

j.s.t. 
29 628 570,00    29 628 570,00    100,00    29,24    

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla powiatów 
6 785 219,00    6 785 219,00    100,00    6,70    

3) część równoważąca subwencji ogólnej 

dla powiatów 
719 408,00    719 408,00    100,00    0,71    

4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

j.s.t. 
0,00    155 411,00    0,00    0,15    

4. Porozumienia (umowy), z tego: 3 117 821,00    2 943 459,21    94,41    2,90    

1) z jednostkami samorządu 

terytorialnego 
2 991 282,00    2 818 500,92    94,22    2,78    

2) z administracją rządową  126 539,00    124 958,29    98,75    0,12    

5. Dochody z dotacji i środków na 

finans. wydatków na realizację zadań 

finans. z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt  2 i 3 u.f.p. 

5 633 996,12    3 997 294,35    70,95    3,94    

6. Pozostałe dochody 3 156 840,99    3 156 839,43    100,00    3,12    

RAZEM 102 621 127,51 101 332 405,86 98,74 100,00 
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Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych Powiatu ze względu na ich rodzaj: 

Treść 
Dział 

Rozdział 

Plan na dzień 

31.12.2019 r.          

Wykonanie          

na dzień 

31.12.2019 r. 

Wskaźnik 

% 

Kol. 7:6 

2 4 6 7 8 

Wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami 

  16 231 421,80    16 138 005,73    99,42    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 16 929,40    14 511,82    85,72    

Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 
01005 13 103,40    13 103,40    100,00    

Pozostała działalność 01095 3 826,00    1 408,42    36,81    

LEŚNICTWO 020 6 234,00    6 233,76    100,00    

Gospodarka leśna 02001 6 234,00    6 233,76    100,00    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 170 276,02    170 078,37    99,88    

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 170 276,02    170 078,37    99,88    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 682 867,60    681 774,31    99,84    

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 275 154,00    275 154,00    100,00    

Nadzór budowlany 71015 407 713,60    406 620,31    99,73    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 20 887,43    20 887,43    100,00    

Urzędy wojewódzkie 75011 8 142,00    8 142,00    100,00    

Kwalifikacja wojskowa  75045 12 745,43    12 745,43    100,00    

OBRONA NARODOWA 752 97 000,00    97 000,00    100,00    
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Pozostałe wydatki obronne 75212 3 000,00    3 000,00    100,00    

Pozostała działalność 75295 94 000,00    94 000,00    100,00    

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
754 11 720 001,00    11 719 410,94    99,99    

Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
75411 11 713 601,00    11 713 010,94    99,99    

Wydatki bieżące   9 062 351,00    9 062 341,82    100,00    

Wydatki majątkowe   2 651 250,00    2 650 669,12    99,98    

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75478 6 400,00    6 400,00    100,00    

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 264 000,00    262 559,87    99,45    

Nieopłatna pomoc prawna 75515 264 000,00    262 559,87    99,45    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 23 757,60    21 633,57    91,06    

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

80153 23 757,60    21 633,57    91,06    

OCHRONA ZDROWIA 851 1 498 929,20    1 456 928,67    97,20    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

85156 1 493 167,00    1 451 166,47    97,19    

Pozostała działalność 85195 5 762,20    5 762,20    100,00    

POMOC SPOŁECZNA 852 10 624,05    10 624,05    100,00    

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
85205 10 624,05    10 624,05    100,00    

POZOSTAŁE ZADANIA  
853 486 815,50    485 164,65    99,66    
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W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

Zespoły do spraw orzekania  

o niepełnosprawności 
85321 429 755,50    428 104,65    99,62    

Pozostała działalność 85395 57 060,00    57 060,00    100,00    

RODZINA 855 1 233 100,00    1 191 198,29    96,60    

Wspieranie rodziny 85504 63 295,00    62 930,00    99,42    

Rodziny zastępcze 85508 864 400,00    833 679,51    96,45    

Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
85510 305 405,00    294 588,78    96,46    

Wydatki na zadania własne i inne 

powiatu 
  97 285 692,07    92 947 842,66    95,54    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 56 870,00    1 804,37    3,17    

Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 
01005 52 253,00    1 563,40    2,99    

Pozostała działalność 01095 4 617,00    240,97    5,22    

LEŚNICTWO 020 213 000,00    187 563,84    88,06    

Nadzór nad gospodarką leśną 02002 213 000,00    187 563,84    88,06    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 10 501 707,55    10 199 115,01    97,12    

Drogi publiczne powiatowe 60014 10 501 707,55    10 199 115,01    97,12    

Wydatki bieżące   2 994 571,00    2 783 024,17    92,94    

Wydatki majątkowe   7 507 136,55    7 416 090,84    98,79    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 88 463,00    7 378,40    8,34    

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 88 463,00    7 378,40    8,34    
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DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 532 214,78    515 639,31    96,89    

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 532 214,78    515 639,31    96,89    

Wydatki bieżące   297 364,16    280 789,13    94,43    

Wydatki majątkowe   234 850,62    234 850,18    100,00    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 11 179 101,44    10 845 360,64    97,01    

Urzędy wojewódzkie 75011 32 569,00    32 569,00    100,00    

Rady powiatów 75019 341 180,00    291 184,93    85,35    

Starostwa powiatowe 75020 9 855 689,44    9 596 496,93    97,37    

Wydatki majątkowe   20 228,00    15 799,45    78,11    

Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
75075 209 836,00    204 574,65    97,49    

Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 
75085 737 877,00    720 430,58    97,64    

Pozostała działalność 75095 1 950,00    104,55    5,36    

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
754 70 040,00    68 901,90    98,38    

Komendy powiatowe Policji 75405 10 000,00    9 990,00    99,90    

Ochotnicze straże pożarne 75412 20 000,00    20 000,00    100,00    

Obrona cywilna 75414 35 040,00    33 911,90    96,78    

Wydatki bieżące   9 440,00    8 311,90    88,05    

Wydatki majątkowe   25 600,00    25 600,00    100,00    

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 75415 5 000,00    5 000,00    100,00    

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 27,40    27,40    100,00    
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Nieopłatna pomoc prawna 75515 27,40    27,40    100,00    

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 838 130,00    565 351,58    67,45    

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jst 
75702 769 554,00    565 351,58    73,46    

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 
75704 68 576,00    0,00    0,00    

RÓŻNE ROZLICZENIA  758 862 636,11    0,00    0,00    

Rezerwy ogólne i celowe 75818 862 636,11    0,00    0,00    

Wydatki bieżące   428 428,06    0,00    0,00    

Wydatki majątkowe   434 208,05    0,00    0,00    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801    34 206 167,90    33 062 927,35    96,66    

Szkoły podstawowe specjalne 80102 3 925 448,00    3 778 352,47    96,25    

Gimnazja specjalne 80111 610 835,00    610 813,16    100,00    

Technika 80115 13 137 629,97    12 855 233,89    97,85    

Wydatki bieżące   13 076 141,97    12 793 746,19    97,84    

Wydatki majątkowe   61 488,00    61 487,70    100,00    

Szkoły policealne 80116 443 042,00    438 806,50    99,04    

Branżowe szkoły I i II stopnia 80117 1 412 001,00    1 336 794,07    94,67    

Licea ogólnokształcące 80120 7 645 403,00    7 504 095,63    98,15    

Szkoły zawodowe 80130 448 277,00    447 496,77    99,83    

Szkoły zawodowe specjalne 80134 1 810 557,00    1 768 766,29    97,69    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 95 423,00    68 939,35    72,25    

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151 409 103,00    402 311,04    98,34    
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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 693 166,00    457 392,23    65,99    

Pozostała działalność  80195 3 575 282,93    3 393 925,95    94,93    

Wydatki bieżące   2 194 440,96    2 013 085,95    91,74    

wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

  1 794 813,42    1 614 175,57    89,94    

Wydatki majątkowe, z tego:   1 380 841,97    1 380 840,00    100,00    

wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

  1 380 841,97    1 380 840,00    100,00    

OCHRONA ZDROWIA 851 13 199 469,00    13 126 928,81    99,45    

Szpitale ogólne 85111 13 079 529,00    13 079 528,81    100,00    

Wydatki bieżące   580 869,00    580 869,00    100,00    

Wydatki majątkowe   12 498 660,00    12 498 659,81    100,00    

Zakłady opiekuńczo-lecznicze  

i pielęgnacyjno-opiekuńcze 
85117 95 940,00    36 900,00    38,46    
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Wydatki majątkowe   95 940,00    36 900,00    38,46    

Pozostała działalność 85195 24 000,00    10 500,00    43,75    

POMOC SPOŁECZNA 852 8 340 930,00    8 022 009,44    96,18    

Domy pomocy społecznej 85202 7 204 824,00    6 966 538,65    96,69    

Wydatki bieżące   7 134 824,00    6 896 551,65    96,66    

Wydatki majątkowe   70 000,00    69 987,00    99,98    

Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 1 111 676,00    1 038 974,46    93,46    

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej 

85220 24 430,00    16 496,33    67,52    

POZOSTAŁE ZADANIA  

W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

853 4 336 709,78    3 882 269,53    89,52    

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
85311 127 468,00    127 468,00    100,00    

Powiatowe urzędy pracy 85333 3 411 485,00    3 246 734,62    95,17    

Pozostała działalność 85395 797 756,78    508 066,91    63,69    

Wydatki bieżące, w tym   797 756,78    508 066,91    63,69    

wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

  782 756,78    498 066,91    63,63    

EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 
854    3 954 364,11    3 858 066,32    97,56    

Świetlice szkolne 85401 97 363,00    94 254,52    96,81    

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 1 633 682,00    1 606 327,42    98,33    
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Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 28 663,00    26 443,51    92,26    

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

w tym poradnie specjalistyczne 
85406 1 873 937,11    1 842 651,17    98,33    

Wydatki bieżące   1 811 850,91    1 780 564,97    98,27    

Wydatki majątkowe   62 086,20    62 086,20    100,00    

Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 229 509,00    197 559,83    86,08    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 46 314,00    45 933,87    99,18    

Pozostała działalność  85495 44 896,00    44 896,00    100,00    

RODZINA 855 6 904 554,00    6 708 899,95    97,17    

Rodziny zastępcze 85508 3 051 463,00    3 016 720,77    98,86    

Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
85510 3 838 304,00    3 678 392,18    95,83    

Pozostała działalność  85595 14 787,00    13 787,00    93,24    

GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA 
900 1 299 925,00    1 286 955,18    99,00    

Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu 
90005 1 274 925,00    1 267 651,95    99,43    

Wydatki majątkowe, z tego:   1 274 925,00    1 267 651,95    99,43    

wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

  1 196 035,05    1 196 035,05    100,00    

Pozostała działalność 90095 25 000,00    19 303,23    77,21    

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
921 352 041,00    333 037,41    94,60    



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 39 
 

Pozostałe zadania w zakresie kultury  92105 77 650,00    60 109,46    77,41    

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 26 391,00    24 927,95    94,46    

KULTURA FIZYCZNA  926 349 341,00    275 606,22    78,89    

Obiekty sportowe 92601 224 341,00    188 201,61    83,89    

Zadania w zakresie kultury fizycznej  92605 88 000,00    50 973,61    57,92    

Pozostała działalność 92695 37 000,00    36 431,00    98,46    

Wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

  2 991 282,00    2 818 500,92    94,22    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 970 000,00    934 948,11    96,39    

Drogi publiczne powiatowe, w tym: 60014 970 000,00    934 948,11    96,39    

Wydatki majątkowe   970 000,00    934 948,11    96,39    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 83 587,00    79 716,87    95,37    

Starostwa powiatowe 75020 83 587,00    79 716,87    95,37    

POZOSTAŁE ZADANIA  

W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

853 30 000,00    30 000,00    100,00    

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
85311 30 000,00    30 000,00    100,00    

RODZINA 855 1 633 426,00    1 535 706,34    94,02    

Rodziny zastępcze 85508 396 702,00    298 802,94    75,32    
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Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
85510 1 236 724,00    1 236 903,40    100,01    

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
921 49 928,00    49 928,00    100,00    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 49 928,00    49 928,00    100,00    

KULTURA FIZYCZNA  926 224 341,00    188 201,60    83,89    

Obiekty sportowe 92601 224 341,00    188 201,60    83,89    

Wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na mocy porozumień  

z organami administracji rządowej 

  126 539,00    124 958,29    98,75    

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 15 960,00    15 960,00    100,00    

Kwalifikacja wojskowa 75045 15 960,00    15 960,00    100,00    

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 78 300,00    76 719,29    97,98    

Pozostała działalność 80195 78 300,00    76 719,29    97,98    

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
921 32 279,00    32 279,00    100,00    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 32 279,00    32 279,00    100,00    

OGÓŁEM, z tego:   116 634 934,87    112 029 307,60    96,05    

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   89 347 720,48    85 373 737,24    95,55    

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   60 462 001,21    58 874 193,20    97,37    

wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań 
  18 557 182,20    17 115 645,95    92,23    

dotacje na zadania bieżące   2 430 930,00    2 370 539,65    97,52    

świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 481 906,87    4 335 764,38    96,74    
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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. 

  2 577 570,20    2 112 242,48    81,95    

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do spłaty  

w danym roku budżetowym 

  68 576,00    0,00    0,00    

wydatki na obsługę długu    769 554,00    565 351,58    73,46    

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   27 287 214,39    26 655 570,36    97,69    

na inwestycje i zakupy inwestycyjne,  

w tym: 
  27 287 214,39    26 655 570,36    97,69    

wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

  5 438 485,20    5 429 844,71    99,84    

 

 

2.3. Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na 31.12.2019 r.: 

Zobowiązania ogółem: 27.060.000,00 zł, z tego: 

1) zobowiązania długoterminowe: 27.060.000,00 zł, z tego: 

a) kredyty: 21.000.000,00 zł,  

b) obligacje: 6.060.000,00 zł; 

zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 zł 
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3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZREALIZOWANE INWESTYCJE 

  
Działania prowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych w pośredni sposób mają 

bardzo duże znaczenie dla mieszkańców powiatu brzeskiego. Związane jest to z faktem, że 

inwestycje prowadzone przez Powiat Brzeski w większości są realizowane wskutek 

przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W 2019 r. 

zrealizowaliśmy m.in. postępowania, których przedmiotem były dostawy sprzętu medycznego 

o wartości ponad 2 000 000 zł, niezbędnego do funkcjonowania nowego bloku operacyjnego 

w Brzeskim Centrum Medycznym Przeprowadziliśmy również szereg postępowań  

o udzielenie zamówienia publicznego, które pozwoliły na zrealizowanie projektu 

finansowanego ze środków RPO WO na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (m.in. modernizacja warsztatów 

samochodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu oraz w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Grodkowie). Za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych udało 

się również wyłonić wykonawcę zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – sala 

gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”.  

Biuro Zamówień Publicznych stanowi bardzo ważne ogniwo w łańcuchu realizacji 

inwestycji i bieżących wydatków Powiatu Brzeskiego. W związku z tym często 

współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi powiatu, np. przeprowadzając postępowanie, 

którego przedmiot przeznaczony jest na rzecz danej jednostki. Koordynujemy również udział 

jednostek organizacyjnych powiatu we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę energii elektrycznej. A także, jeżeli istnieje taka potrzeba, udzielamy 

wsparcia merytorycznego jednostkom. 

 

3.1. Podsumowanie roku 2019 w Biurze Zamówień Publicznych. 

I. W roku 2019 przeprowadzono łącznie 55 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

(w 2018 r. zarejestrowano łącznie 72 postępowania), w tym: 

- 20 postępowań o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (w 2018 r. były 22 postępowania), 
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- 35 postępowań, których wartość nie przekracza progów określonych w art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (w 2018 r. było 50 postępowań). 

 

 

 

II. W roku 2019 w wyniku postępowań realizowanych w trybach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy, zawarto łącznie  

25 umów (w 2018 r. zawarto 15 umów). Większa ilość umów aniżeli postępowań 

przeprowadzonych w 2019 r. wynika z faktu, że w części postępowań zastosowano podział 

zamówienia na części i możliwość składania ofert częściowych. 

 

III. W 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzono 

w następujących trybach: 

- przetarg nieograniczony: 17 postępowań, 

- zamówienie z wolnej ręki: 2 postępowania, 

- zamówienia na usługi społeczne: 1 postępowanie. 

36% 

64% 

Postępowania zarejestrowane 
w Biurze Zamówień Publicznych 

postępowania o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

postępowania, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
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IV. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w 2019 r., 

o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

z uwzględnieniem podziału wynikającego z art. 11 ust. 8 ustawy: 

- 18 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono z zastosowaniem 

przepisów przewidzianych dla zamówień, których wartość przekracza kwotę określoną 

w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale jest mniejsza od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, 

- 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono z zastosowaniem 

przepisów przewidzianych dla zamówień, których wartość jest większa od kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

85% 

10% 

5% 

Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych w 2019 r. 

przetarg nieograniczony zamówienie z wolnej ręki zamówienia na usługi społeczne
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V. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w 2019 r. o wartości 

powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu zamówienia: 

- roboty budowlane – 3, 

- usługi – 5, 

- dostawy – 12. 

 

90% 

10% 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w 2019 r. z zastosowaniem podziału 
wg tzw. progów unijnych określonych na podstawie 

art.. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

postępowanie poniżej tzw. progów unijnych postępowanie powyżej tzw. progów unijnych
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VI. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w 2019 r., 

z zastosowaniem Regulaminu zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Brzegu, 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu zamówienia: 

- roboty budowlane – 2, 

- usługi – 23, 

- dostawy – 10. 

 

 

15% 

60% 

25% 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w 2019 r. z zastosowaniem podziału 

wg rodzaju przedmiotu zamówienia  

roboty budowlane dostawy usługi

6% 

66% 

28% 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w 2019 r. z zastosowaniem Regulaminu 

zamówień publicznych wg rodzaju przedmiotu zamówienia 

roboty budowlane usługi dostawy
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3.2. Informacje o stanie inwestycji rozpoczętych/ realizowanych 

 

L.P Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Okres 

realizacji 

Wartość 

ogólna zadania 

dla Powiatu 

Wartość 

dofinansow

ania 

zewnętrzne

go dla 

Powiatu/ 

źródło 

Kwota 

wydatkowana 

w 2019 r. 

Podmiot 

koordynujący/ 

współpracujący 

ze strony 

Powiatu 

(wydział/ 

jednostka 

organizacyjna 

1. „Modernizacja 

Brzeskiego Centrum 

Medycznego. Budowa 

bloku operacyjnego 

wraz z centralną 

sterylizatornią  

w Brzeskim Centrum 

Medycznym w Brzegu.” 

2018-2019 20 025 771,22 - 11 835 999,81 Wydział 

Inwestycji 

i Rozwoju 

2. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej Powiatu 

Brzeskiego   

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 

energii – Sala 

gimnastyczna II Liceum 

Ogólnokształcącego  

w Brzegu” 

 

2019 1 270 767,50 624 865,25 1 270 767,50 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

 

Zadanie 

realizowane  

w ramach 3.2.1 

Efektywność 

energetyczna  

w budynkach 

publicznych 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Opolskiego 2014-

2020 

3. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego w 

kluczowych dla regionu 

branżach – roboty 

2016-2019 523 980,00 445 382,99 523 980,00 Wydział 

Inwestycji 

i Rozwoju 
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budowlane” - 

Modernizacja 

warsztatów 

samochodowych  

w Zespole Szkół 

Budowlanych w Brzegu; 

 

4. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego 

w kluczowych dla 

regionu branżach – 

roboty budowlane” -

Modernizacja 

warsztatów 

samochodowych w ZSR 

w Centrum Kształcenia 

Praktycznego  

w Grodkowie.  

 

2016-2019 809 340,00 687 938,99 809 340,00 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

5. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego  

w kluczowych dla 

regionu branżach” – 

obejmuje zmianę 

sposobu użytkowania 

trzech pomieszczeń 

Schroniska 

Młodzieżowego na 

pracownię hotelarską  

z punktem 

przygotowania posiłków 

do zajęć dydaktycznych 

w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1  

w Brzegu, w budynku  

w Brzegu przy                                     

ul. Wyszyńskiego 23,  

dz. nr 829/5. 

2016-2019 43 050,00 36 592,50 43 050,00 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

6. Wsparcie kształcenia 

zawodowego  

2016- 2019 17 718,61 15 060,83 17 718,61 Wydział 

Inwestycji  
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w kluczowych dla 

regionu branżach” – 

pracownia obsługi 

turystycznej  

w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1  

w Brzegu,  

i Rozwoju 

7. Wsparcie kształcenia 

zawodowego w 

kluczowych dla regionu 

branżach” – pracownia 

logistyczna w Zespole 

Szkół Ekonomicznych  

w Brzegu, 

2016-2019 96 742,45 82 231,07 77 042,45 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

8. “Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej Powiatu 

Brzeskiego z 

wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 

energii – budynek F 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-

Wychowawczego  

w Grodkowie”- remont 

kotłowni oraz dostawa  

i montaż fabrycznie 

nowego kotła c.o. na 

pellet i ekogroszek  

o mocy 120-150 kW. 

 

     2019 71 616,90 71 616,90 71 616,90 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

 

Zadanie 

finansowane ze 

środków 

finansowych  

z Funduszu 

Ochrony 

Środowiska 

9. Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej dla zadania 

p.n. “Przebudowa wraz 

ze zmianą użytkowania 

części budynku 

użyteczności publicznej 

na pomieszczenia 

Wydziału Komunikacji 

2019-2020 28 290,00 - - Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 
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Starostwa Powiatowego 

w Brzegu wraz 

z budową instalacji 

mechanicznej 

nawiewno- wywiewnej 

w Brzegu  ul. 

Wyszyńskiego 23, dz.  

829/5” 

10. Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej dla zadania 

p.n. 

“Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej Powiatu 

Brzeskiego  

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 

energii – ZSB w Brzegu 

oraz ZOL w Brzegu”. 

 

2019 73 800,00 - 73 800,00 Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

11. "E-szpital - stworzenie 

cyfrowego systemu 

informacji 

telemedycznej, 

gromadzenia, 

przetwarzania, 

archiwizacji danych dla 

Brzeskiego 

2012-2020 2 622 963,88 1 645 817,68 - Wydział 

Inwestycji  

i Rozwoju 

 

Zadanie 

realizowane  

w ramach RPOP 

10.03.00-16-

0005/17 
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4. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

4.1. Zadania zrealizowane w 2019 r. 

 

Realizując ww. zadania w 2019 roku w Wydziale GiGN wykonano min. następujące prace: 

 

Zadanie Ilość w 2019 r. Uwagi 

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 7678 Liczba wprowadzonych zmian 

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji 

gruntów i budynków oraz udostępnianie 

Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości 

3 315 Liczba zamówień  

Wydawanie zaświadczeń i informacji 

nieodpłatnych na podstawie danych ewidencji 

gruntów i budynków 

862 Liczba wniosków 

Udostępnianie innych danych, map  

i materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

1 867 Liczba zamówień łącznie  

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych  

i kartograficznych 

2 079 Liczba zgłoszeń 

Klasyfikacja gleboznawcza i postępowania 

administracyjne z zakresu ewidencji gruntów  

i budynków 

12 Liczba wydanych decyzji 

Koordynacja usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu 

154 Liczba przeprowadzonych narad 

koordynacyjnych 

Razem  15 964 sprawy  

  

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

536 804,01 zł.   

 

4.2. Zadania strategiczne, realizowane równolegle z bieżącą  działalnością  

 

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

topograficzne). W 2019 r. zakończono  zakładanie baz danych dla gminy Grodków – 

obszar wiejski oraz  kontynuowano zakładanie baz dla gminy Lewin Brzeski – obszar 

wiejski.  
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• 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 2020 r.. Cyfryzacja wymaga nie tylko wydatkowania 

 co roku znacznych środków, ale również wysiłku pracowników, którzy 

ewidencjonują dokumentację archiwalną przed przekazaniem jej do cyfryzacji. 

W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 158 975 zł, w tym 108 000 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. W 2019 r. w ramach realizacji 

projektu została zawarta umowa na założenie baz danych BDOT 500 i GESUT dla 

gminy Olszanka. 

 Termin zakończenia projektu: maj 2020 r.. 

• Zaimplementowanie udostępnionych przez Głównego Geodetę Kraju przez szynę 

usług ZSIN usług komunikacji z rejestrem PESEL (usługa ZSIN_BROKER_PESEL) 

oraz komunikacji z systemem Elektroniczna Księga Wieczysta (usługa 

ZSIN_BROKER_NKW).   

• Publikacja danych przestrzennych zawartych w założonych i prowadzonych bazach 

danych w sieci Internet w portalu mapowym o adresie 

http://powiatbrzeski.giportal.pl/. Portal realizuje usługi przeglądania i wyszukiwania 

danych w zakresie zgodnym z opisem tych funkcjonalności zawartym w art. 9 ust. 1 

pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Dla danych egib udostępniona jest ponadto usługa wms opublikowana pod adresem 

http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg-egib. Usługa umożliwia uruchamianie usług 

danych przestrzennych. Linki do portalu mapowego oraz do geoportalu dostępne są na 

stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl. W portalu mapowym prowadzonym za 

pomocą aplikacji Geo-Info Portal Starosta zapewnia powszechny i nieodpłatny dostęp 

do danych i korzystanie z usług wyszukiwania i przeglądania: 

 w zakresie danych przestrzennych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

– w oknie głównym aplikacji oraz w portalu Inet, dostępnym z okna głównego 

aplikacji, 

http://www.brzeg-powiat.pl/
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 w zakresie danych przestrzennych zawartych w bazach danych EGiB, 

BDOT500, GESUT i BDSOG - w portalu Inet, dostępnym z okna głównego 

aplikacji. 

• Udostępnianie danych ewidencyjnych podmiotom realizującym zadania publiczne   

w formie e-usług: zapewniono użytkownikom autoryzowanym dostęp do danych  

i korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania w zakresie danych 

podmiotowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w portalu iEGiB, 

dostępnym z okna głównego portalu mapowego; w 2019 r. dostęp do portalu uzyskało 

21 podmiotów  publicznych. 

Od 26 listopada 2019 r. na podstawie § 27 pkt 13 zarządzenia Starosty Brzeskiego  

z dnia 18 lutego 2019 r. nr 16/2019 w sprawie wewnętrznej organizacji komórek 

organizacyjnych Starostwa  Powiatowego w Brzegu, zmienionego zarządzeniem nr 

68/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., nastąpiła w Starostwie Powiatowym w Brzegu 

zmiana organizacji wewnętrznej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

polegająca na likwidacji filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Grodkowie. Proces przenoszenia zadań Starosty, jako organu 

administracji geodezyjnej realizowanych w filii do P.O.D.G.iK. w Brzegu, był 

prowadzony etapami począwszy od czerwca 2018 r., przy czym w pierwszej kolejności 

zrezygnowano z aktualizacji baz danych w filii, zachowując do listopada 2019 r. obsługę 

interesantów w filii. Uzasadnienie zmian organizacyjnych zawiera pismo  geodety 

powiatowego z dnia 24.02.2017 r. nr G.064.1.2017, kierowane do Zarządu Powiatu 

Brzeskiego, które zapoczątkowało zmiany organizacyjne w P.O.D.G.iK. 

 

4.3. 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 313 896 zł. 

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych procedur zawiera „Informacja o zmianach  

w nieruchomościach  Powiatu Brzeskiego w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r.).  
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Z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi załatwiono łącznie   

98 spraw.  

 

4.4. Zadania z zakresu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa 

oraz wywłaszczanie nieruchomości 

 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem z zakresu administracji 

rządowej. W imieniu Skarbu Państwa wypowiadano oraz naliczano opłaty  

z tytułu użytkowania wieczystego, zbywano nieruchomości, wydzierżawiano oraz 

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

2 027 648 zł, z czego dochodem Powiatu Brzeskiego jest kwota 506 912 zł.  

 

Rok 2019 był okresem, w którym masowo wydawano zaświadczenia dot. przekształcenia 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Wydano  

763 zaświadczenia dla 103 działek zabudowanych na cele mieszkaniowe, przy czym  

w każdym przypadku przed wydaniem zaświadczenia kilkukrotnie korespondowano  

z użytkownikiem wieczystym.   

 

W wymaganym terminie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Opolskiego, 

przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa.  

Do wykazu dołączono opinie Starosty o braku celowości przekazania nieruchomości do 

Krajowego Zasobu oraz pliki gml, zawierające dane geometryczne nieruchomości objętych 

wykazem.  

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa załatwiono łącznie   

554 sprawy. 

 

4.5. Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

1. Gospodarowanie środkami budżetowymi: 

• w dziale 010 rozdział 01005 (dotacja celowa),  

• 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 
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Powiatu i dotacje celowe).  

Łącznie kwota wydatków realizowanych przez WGiGN wyniosła 511 224 zł, 

udzielono  zamówień .  

 

2. Prowadzenie postępowań dot. wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej: 

• wydano 89 decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów 

szczególnie chronionych, 

• wydano 79 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.  
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5. INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA  
 

5.1. Infrastruktura drogowa 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2019 realizował zadania związane                          

z utrzymaniem 320 km dróg powiatowych. Podejmowane działania miały  na celu stworzenie 

maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojazdów. W ramach bieżącego 

utrzymania były wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni dróg w celu wyeliminowania 

powstałych ubytków, nierówności i pęknięć, co wpływa na komfort jazdy. Wymieniane  

i uzupełniane było oznakowanie pionowe, odnawiane oznakowanie poziome, dzięki czemu 

poprawiła się jego czytelność. Przejścia dla pieszych (szczególnie przy szkołach 

i  przedszkolach) dodatkowo były oznakowywane sygnalizacją świetlną pulsacyjną. 

Wykaszane pobocza dróg i strzyżone żywopłoty poprawiały widoczność, co miało ogromny 

wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poza bieżącym utrzymaniem realizowane były 

inwestycje i remonty dróg i obiektów inżynierskich (mosty, przepusty). Środki finansowe na 

te zadania pochodziły z budżetu powiatu, od współpracujących z nami samorządów gminnych 

oraz z różnych programów rządowych i unijnych.  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI WYKONANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1193O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap. 

• Zakres robót: obejmował branżę drogową, sanitarną, elektryczną                                   

i teletechniczną, a w szczególności roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, 

roboty ziemne, przebudowę chodników ze zjazdami, wykonanie nawierzchni jezdni  

z mieszanek mineralno-bitumicznych, przebudowę istniejących i budowę nowych 

zatok postojowych dla samochodów, budowę zatok postojowych dla autobusów wraz  

z montażem wiat przystankowych, przebudowę linii oświetlenia ulicznego, 

przebudowę kolidujących linii kablowych elektroenergetycznych, przebudowę 

kolidującej sieci telekomunikacyjnej, przebudowę i budowę przykanalików i wpustów 

ulicznych, montaż elementów małej architektury (montaż słupków drogowych  

i barier), wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz wprowadzenie nasadzeń, 

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, nadzór inwestorski, nadzór autorski, promocję. 
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• Wartość zadania: 3 757 823,10 zł 

• Okres realizacji: 04.2019 r. - 12.2019 r.  

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław w celu poprawy 

bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym. 

• Zakres robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty 

ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika, wykonanie 

nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych i chodnika z kostki 

betonowej bezfazowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór inwestorski, nadzór autorski, 

promocja. 

• Wartość zadania: 2 816 730,04 zł 

• Okres realizacji: 04.2019 r. - 11.2019 r.  

 

3. Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O 

• Zakres robót: VIII etap obejmował budowę chodnika od km 0 + 088 do km                    

0 + 000, odcinek o długości 88,0 m i szer. od 1,50 m do 2,00 m z kostki betonowej 

szarej o gr. 8 cm. 

• Wartość zadania: 36 197,60 zł 

• Okres realizacji: 10.2019 r. - 12.2019 r.  

 

4. Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O 

• Zakres robót: III etap obejmował budowę chodnika na odc. od km 0 + 175 do km 0 + 

230 na dł. 55,0 m i średniej szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej   o gr. 8 cm, na 

zjazdach z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm. 

• Wartość zadania: 34 007,22 zł 

• Okres realizacji: 10.2019 r. - 12.2019 r.  
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W ZAKRESIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WYKONANO: 

 Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych z podziałem na części 

 a) część nr 1 – 177 120,00 zł 

  - remont cząstkowy nawierzchni „grysami na sucho” – 450 t 

 b) część nr 2 – 165 804,00 zł  

  - remont cząstkowy nawierzchni „masą na gorąco” – warstwa ścieralna                    

i wyrównawcza – 80 t 

  - remont cząstkowy nawierzchni mieszanką typu SLURRY SEAL - 100 t 

 

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH, EKSPERTYZ I POMIARÓW 

WYKONANO: 

1. Dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie: „Przebudowa mostu nad zalewem 

rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie 

Brzeskim” - 149 199,00 zł. 

2. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: "Remont DP nr 1165 O odc. od 

mostu do m. Prędocin" - 28 290,00 zł. 

3. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania: "Remont DP nr 1142 O ul. Kolejowa 

w Mąkoszycach" - 9 840,00 zł. 

4. Aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie wyodrębnienia III etapu                        

z przebudowy drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - 6 396,00 zł. 

5. Zmianę w dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1549 O Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa  i ułatwienia 

komunikacji z terenem inwestycyjnym" 19 900,00 zł. 

6. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg 

powiatowych powiatu brzeskiego - 984,00 zł. 

 

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ZLECONO 

M.IN. NASTĘPUJĄCE DOSTAWY I USŁUGI: 

1. Dostawa soli drogowej atestowanej w ilości 300 ton do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020. 

2. Dostawa paliw płynnych, olejów, płynów do pojazdów i sprzętu ZDP. 
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3. Wynajem koparko-ładowarki z operatorem oraz samochodu samowyładowczego   

z kierowcą. 

4. Zakup masy asfaltowej do wbudowania na gorąco. 

5. Wycinka 157 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych. 

6. Odnowa oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych. 

7. Remont dzwonnicy w Golczowicach - etap II. 

8. Dostawa elementów oznakowania pionowego. 

9. Dostawa masy asfaltowej (bitumicznej) na zimno. 

10. Wynajem podnośnika koszowego z operatorem i pilarzem. 

11. Zakup kruszywa łamanego 0-31,5 mm do nawierzchni drogowych  i poboczy. 

12. Zakup rur PCV oraz elementów żeliwnych (wpusty uliczne, włazy). 

13. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt. 

14. Zakup 10 szt. barierek U11a typ "trzepak" z pionowymi szczebelkami o szer. 200 cm. 

15. Ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie wypustów i studni kanalizacji sanitarnej              

i deszczowej oraz przepustów drogowych. 

16. Dostawa piasku w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych   

w sezonie zimowym 2019/2020. 

17. Dostawa 60 szt. sadzonek drzew. 

18. Naprawa uszkodzonej balustrady i bariery energochłonnej w ciągu DP                     

nr 1172 O Brzeg-Brzezina. 

19. Wycinka 279 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych. 

20. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej. 

 

W ubiegłym roku na terenie Gminy Brzeg posadzono 61 drzew. Z uwagi na suszę, w roku 

2019 nie dokonywano nowych nasadzeń w innych gminach. W Brzegu drzewa były 

nasadzone po zakończonej wcześniej inwestycji na ul. Wyszyńskiego i realizowanej w 2019r. 

inwestycji na ul. B. Chrobrego (I etap). Drzewa wymagały czasochłonnej pielęgnacji, 

częstego podlewania. 

 

W ramach bieżącego utrzymania wykonywano prace interwencyjne i zabezpieczające, takie 

jak:  

• usuwanie wiatrołomów i wywrotów, 

• wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki), 

• rozdrabnianie gałęzi oraz odrostów drzew rębakiem mechanicznym, 
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• udrażnianie i remonty przepustów drogowych, 

• konserwacja rowów przydrożnych, 

• montaż i demontaż oznakowania pionowego, 

• odnowa oznakowania poziomego, 

• czyszczenie studzienek i przykanalików, 

• mycie oznakowania pionowego, 

• wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych, 

• odśnieżanie chodników, oczyszczanie i posypywanie zejść dla pieszych, 

• remonty chodników. 

 

 Wszystkie prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe rozkładają się na cały rok  

i mają na celu zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu 

technicznego dróg, jak również sprawności i bezpieczeństwa ruchu na tych drogach 

 tak w okresie letnim, jak i podczas zimy. 

 Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą stanowi ciąg 

niekończących się nigdy działań techniczno-organizacyjnych, których celem jest zapewnienie 

odpowiednich warunków dla ciągłego i ekonomicznego korzystania z sieci drogowej przez 

wszystkich użytkowników. 

 

 

5.2. Koncepcja rozwoju sieci dróg na terenie powiatu brzeskiego 

 

  Droga powinna stwarzać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i wygody jazdy                   

w zależności od jej znaczenia komunikacyjnego. Obserwowany wzrost natężenia ruchu  

w ostatnich latach wpływa negatywnie na stan dróg publicznych. Ulegają one znacznej 

degradacji głównie z powodu niedostatecznych nakładów finansowych przeznaczonych na 

utrzymanie i ochronę istniejących dróg. Również realizowany program budowy autostrad  

i dróg ekspresowych nie pozostaje bez wpływu na sieć dróg samorządowych. Drogi lokalne 

wykorzystywane są do dowozu materiałów na budowę nowych tras. Odbywa się  

to wysokotonażowymi samochodami przekraczającymi dopuszczalne obciążenie. Powoduje 

to olbrzymią degradację tych nawierzchni i podbudowy dróg. Także konstrukcje mostów                     

i wiaduktów w ciągach dróg lokalnych nie są dostosowane do tak dużych obciążeń.  

Taka eksploatacja dróg samorządowych powoduje ich przyspieszone niszczenie i może 

skutkować ich zamykaniem. Budowa tras szybkiego ruchu wpływa więc niekorzystnie na stan 

techniczny dróg niższych kategorii. Projekty nowych tras powinny uwzględniać przebudowę  
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i remonty istniejącej sieci dróg, która pełni wobec nich rolę służebną, gdyż doprowadza  

i rozprowadza ruch z tych tras.  

 

  Przez powiat brzeski przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny kolejowy               

i drogowy. Centralnie przebiega autostrada A-4, droga krajowa nr 94 relacji Chojnów – 

Kraków (Balice), droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno oraz 9 dróg wojewódzkich. 

Sieć dróg na terenie powiatu brzeskiego z uwagi na wzrastające ciągle natężenie ruchu 

drogowego wymaga przystosowania do przenoszenia coraz to większych obciążeń 

komunikacyjnych. Należy dążyć także do rozwiązań uwzględniających uspokojenie ruchu  

w miastach. Dotychczasowy układ funkcjonalny dróg nie odpowiada określonym parametrom 

technicznym oraz nie zapewnia w pełni bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pierwszorzędne znaczenie zmierzające do właściwego funkcjonowania układu 

komunikacyjnego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będą miały następujące 

działania: 

• budowa mostu na rzece Odrze celem usprawnienia przejazdu w kierunku południe 

(droga krajowa nr 94) – północ (droga krajowa nr 39 i wojewódzka nr 457). Istnienie 

tylko jednego przejścia mostowego przez rzekę Odrę powoduje, że ruch tranzytowy 

południe – północ odbywa się przez tereny zabudowane miasta ciągiem ulicy 

Włościańskiej – Chocimskiej – Armii Krajowej, a dalej centrum szczególnie 

zabytkowego miasta, ulicami Chrobrego, 3-go Maja, Jagiełły, Krakusa. Wynika  

to z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 39 relacji Łagiewniki – Brzeg – Namysłów 

– Kępno, 

• budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 39 stanowiącego obejście miejscowości 

Lubsza, Pisarzowice, Michałowice i Rogalice oraz modernizacji tej drogi w kierunku 

północnym. 

  Planowana modernizacja dróg powiatowych obejmuje już istniejące drogi                        

o nawierzchni twardej, część o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej oraz rozwiązania 

komunikacyjne na terenie miast Brzeg, Lewin Brzeski i Grodków w powiązaniu z drogami 

krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi. 
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5.3. Wydział Komunikacji i Drogownictwa 

 

W skład Wydziału  Komunikacji wchodzą jeden oddział miejscowych oraz dwa 

oddziały zamiejscowe, znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i Urzędzie 

Miejskim w Lewinie Brzeskim. 

Do głównych zadań wydziału należą m.in.: rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów, 

czasowe wycofania pojazdów z ruchu, wydawanie prawa jazdy, kierowania na badania 

lekarskie i psychologiczne, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

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. 

Komisja  opiniuje złożone projekty organizacji ruchu oraz wnioski mieszkańców. 

Zadania zrealizowane przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa w 2019 roku 

Rejestracja pojazdów 9850 

 Wyrejestrowanie pojazdów 1418 

 Czasowe wycofania pojazdów z ruchu 12 

Wydawanie prawa jazdy (krajowe  

i międzynarodowe) 

1043 

 Cofanie i zatrzymywanie uprawnień do 

kierowania pojazdami 

407 

 Skierowania na badania lekarskie  

i psychologiczne 

166 

 Skierowania na kurs reedukacyjny 114 

 Skierowania na egzaminy kontrolne 

kierowców 

6 

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 

wartości pieniężne 

56 
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Wydawanie uprawnień do transportu drogowego 

rzeczy i osób, w tym licencje, zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

zaświadczenia na przewóz drogowy osób lub rzeczy 

68 

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych 

i gminnych 

117 

Wydawanie decyzji dotyczących wykorzystania dróg 

w sposób szczególny (imprezy masowe) 

4 

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu 

nienormatywnego (kat. II i III) 

21 

Coroczne i doraźne kontrole ośrodków szkolenia 

kierowców, wydawanie uprawnień instruktora nauki 

jazdy 

11 

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów  

 Przeprowadzenie corocznych  

i doraźnych kontroli 

12 

 Wydawanie uprawnień diagnosty do 

prowadzenia badań technicznych pojazdów 

2 

Prowadzenie postępowań administracyjnych 

w sprawach pojazdów usuniętych na podstawie art. 

130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

15 
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6. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ 
 

 W niniejszym rozdziale przedstawiono działania Powiatu w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zarządzania kryzysowego. 

 Podstawę prawną w zakresie bezpieczeństwa i obronności mieszkańców powiatu 

stanowią następujące ustawy: 

• Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 

listopada 1967 roku ( Dz. U. 2019.0.1544 ), 

• Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r ( Dz. U.2018 poz.1560 

tekst jednolity). 

Na potrzeby funkcjonowania powiatu w  wyższych stanach obronnych państwa 

w czerwcu 2011 roku został opracowany, zgodnie z wytycznymi Wojewody Opolskiego, 

„Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Brzeskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. W roku 2019 podlegał on kontroli 

prowadzonej przez Zespół Kontrolny Prezesa Rady Ministrów. Zespół ten kontrolował 

również obszary prowadzenia spraw w zakresie: 

• Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej; 

• Systemu funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Brzeskiego; 

• Realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza ( HNS); 

• Realizacji innych zadań obronnych. 

Komisja stwierdziła, że zagadnienia podlegające kontroli prowadzone były w sposób 

właściwy i nie wniosła żadnych uwag. 

Na wypadek sytuacji kryzysowych został opracowany „Plan Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Brzeskiego”. Plan został opracowany w styczniu 2017 r., 

a zaktualizowany w grudniu 2019r. Będzie on powtórnie aktualizowany w roku 2020. Na 

potrzeby uruchomienia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP opracowano, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, „Plan Akcji Kurierskiej Powiatu Brzeskiego”, a także 

przeprowadzono trening rozwinięcia Akcji Kurierskiej. 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych realizuje 

zadania w zakresie zarządzania kryzysowego podejmowane przez Powiatowe Centrum 
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Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej,  spraw obronnych,  szkoleń, a także 

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”.  

Korzystając z okazji spotkania z dużą grupą młodzieży możliwe jest omówienie 

zagrożeń czyhających 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.  Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych 

i Obronnych w 2019 r. współuczestniczył i realizował  następujące 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”. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku kładziono nacisk na szkolenia obronne 

i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 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. 
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W powiecie brzeskim w 2019 r.  przeprowadzonych zostało  11 ćwiczeń, w których udział 

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

W dniach 24-26.03.2019r. uczestniczono w ćwiczeniu pod kryptonimem „Katastrofa 

kolejowa – zdarzenie masowe”. Przeprowadzono także połączone ćwiczenia z PSP, KP 

Policji pk.”Szkoła – 2019”, Wspólnie z pododdziałami 1 psap , Policją i PSP przeprowadzono  

w dniu 3 grudnia 2019 r. ćwiczenie  pk.”Droga – 2019”, które odbyło się ono terenie powiatu. 

Jego celem było zgranie współdziałania wszystkich służb i inspekcji oraz pododdziałów 

wojska w przypadku klęsk żywiołowych, 

Współdziałanie Starostwa w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ludności wraz  

ze służbami, strażami, inspekcjami, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(WCZK) oraz gminami jest prowadzone  na wysokim poziomie. Współpraca ta została 

wysoko oceniona przez przeprowadzoną w miesiącu wrześniu Kontrolę Prezesa Rady 

Ministrów Województwa Opolskiego,  sprawdzającą stan przygotowania powiatu brzeskiego 

do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i sytuacji kryzysowych. Dobra 

współpraca równocześnie przekłada się na właściwe działanie Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz doskonalenie pracy. Efektem współpracy są 

prowadzone konsultacje oraz opracowywanie przez Starostwo, Straż Pożarną, gminy i Policję 

programów w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w tym zaktualizowanie 

przez Starostwo i gminy Planów Zarządzania Kryzysowego, a także Planów Operacyjnych 

Funkcjonowania Powiatu i Gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia. Dużą uwagę 

przywiązywano również do problematyki zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świn,  

a także ptasiej grypy.  

  Mając na uwadze ewentualne zagrożenia mogące wystąpić na terenie 

administrowanym  przez Starostwo Powiatowe, podjęto szereg działań zapobiegawczo – 

profilaktycznych: 

• dokonano zgodnie z wytycznymi aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego”; plan 

został zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego; 

• w zakresie Powiatowego Planu Dystrybucji Tabletek Jodowych zaktualizowano liczbę 

blistrów tabletek lugola przewidzianych do wydania mieszkańcom powiatu na 

wypadek skażenia promieniotwórczego; 

• zgodnie z wytycznymi uaktualniono „Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu 

Brzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny” oraz karty realizacji zadań; 
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• na wypadek sytuacji kryzysowych mogących wystąpić na terenie powiatu są 

podpisane porozumienia z 1 Brzeskim Pułkiem Saperów, Wojskową Komendą 

Uzupełnień w Brzegu, Zakładem Karnym  i z  Tauronem Dystrybucja S.A.  

o wzajemnej współpracy w likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz 

monitorowania.  

 

Zgodnie z poleceniem Starosty Powiatu Brzeskiego przeprowadzono 4 posiedzenia Zespołu  

ds. Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa. Tematami poruszanymi na 

posiedzeniach były min. przygotowanie służb powiatowych do zwalczania ASF, a także 

udzielenia pomocy mieszkańcom w okresie zimowym. 

Na bieżąco prowadzono raz w tygodniu sprawdzenie łączności radiowej i testy syren, 

analizowano informacje napływające do PCZK w zakresie zagrożeń pogodowych, stanu wody 

w rzekach powiatu, prognozy niebezpiecznych zjawisk. Komunikaty te przesyłano  

do podległych służb i instytucji. 

Przez cały rok koordynowano współpracę pomiędzy Komendą Powiatową PSP, Policją 

i stacjonującymi  na terenie powiatu jednostkami wojskowymi. Współpracowano także ze 

służbami ratowniczymi (WOPR, OSP, Ratownictwo Medyczne) w zakresie opracowania 

wspólnych procedur na czas kryzysu. W celu poprawy jakości działania służb przekazano 

dotacje:  dla WOPR- 5000 zł;  dla OSP – 20 000 zł; dokonano także zakupu dla PSP namiotu 

dekominacyjnego – 26 000 zł. 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

7.1. Program Ochrony Środowiska 

 

Wydział Ochrony Środowiska odpowiedzialny jest za przygotowanie, wdrożenie oraz 

sprawozdawanie powiatowego programu ochrony środowiska. I tak, 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 wprowadzonego  

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 

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. 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do 2024 roku” został sporządzony zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska 

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, co do zawartości programów. 

W postępowaniu przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, opracowując ,,Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” oraz 

zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie  
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z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Podczas przeprowadzonej procedury społeczeństwo nie zgłosiło uwag i wniosków 

dotyczących przedmiotowego dokumentu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, projekt 

powiatowego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ 

wykonawczy województwa. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Opolskiego 

zaopiniował pozytywnie projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na 

lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” uchwałą nr 4656/2017 Zarządu Województwa 

Opolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 

roku”. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu Brzeskiego obowiązek 

raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu, a co 4 lata jego 

aktualizację. Dlatego też w 2019 roku przewidziano konieczność sporządzenia raportu  

z realizacji powyższego programu za lata 2017-2018. Powyższy raport wykonano  

i przedstawiono Radzie Powiatu Brzeskiego. Zgodnie ze sporządzonym raportem zadania 

ujęte w Programie są realizowane i monitorowane na bieżącą.  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 (w 2019r. – Parki Powiatu Brzeskiego) z zakresu ochrony przyrody  oraz 

działalność edukacyjną.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, 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, wymagane jest przygotowanie i zrealizowanie programu 

ochrony powietrza.  

  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 
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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 powiatów  w 2019 roku 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; 

• 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; 
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• 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. 

 

 

 

7.2. Działalność Wydziału bezpośrednio i pośrednio związana  

z wykonywaniem działań na rzecz Powiatu Brzeskiego. 

 

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: 

Działanie Liczba spraw 

Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt 

należących do gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie prawa Unii 

Europejskiej oraz umów międzynarodowych 

11 

Wydawanie kart wędkarskich 303 

Rejestrowanie sprzętu pływającego 

służącego do amatorskiego połowu ryb 

47 

Przyjmowanie „innych” dokumentacji 

geologicznych 

2 

Zatwierdzanie dokumentacji złoża kruszywa 

naturalnego 

1 

Koncesja na wydobywanie kruszywa 6 

Wydawanie decyzji zatwierdzających 

projekty robót geologicznych  

3 

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót 

geologicznych wykonywanych w celu 

1 
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wykorzystania ciepła Ziemi 

Wydawanie decyzji zatwierdzających 

dokumentacje geologiczno – inżynierskie 

1 

Wydawanie decyzji zatwierdzających 

dokumentacje hydrogeologiczne  

1 

Uzgadnianie decyzji o ustalaniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy oraz planów 

przestrzennego zagospodarowania 

42 

Wydawanie świadectwa legalności 

pozyskania 

8 

Wydawanie zezwoleń na posiadanie 

i hodowanie lub utrzymywanie chartów 

rasowych lub ich mieszańców 

1 

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 

480 
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7.3. Udzielanie pozwoleń, zezwoleń i koncesji. 

 

Pośrednio działalność Wydziału Ochrony Środowiska skierowana jest również do 

mieszkańców powiatu poprzez udzielania wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i koncesji, 

uzyskiwanych przede wszystkim w procesach prowadzenia działalności gospodarczej, 

mającej późniejsze oddziaływanie na mieszkańców powiatu. Do zadań tych należą: 

Zadania Liczba spraw 

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza 

13 

Wydawanie zezwoleń na udział w handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych 

2 

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz 

ich przegląd 

9 

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej 

negatywnie oddziaływać na środowisko 

z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza 

9 

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej 

negatywnie oddziaływać na środowisko 

z uwagi na wytwarzanie pól 

elektromagnetycznych 

29 

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów w związku z eksploatacją instalacji 

5 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 10 

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie 

(odzysk i unieszkodliwianie) odpadów 

1 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie  

i przetwarzanie odpadów 

1 

Wydawanie decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew lub krzewów rosnącego na 

terenie nieruchomości będących własnością 

gmin – z wyjątkiem nieruchomości będących 

w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu 

146 

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 

3 

Wydawanie decyzji określających osobę, 

termin i kierunek rekultywacji gruntów 

1 
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7.4. Finansowanie Ochrony Środowiska 

 

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego  

z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r. 

przedstawiały się następująco:  

• dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 83 590,67 zł, 

(planowane po zmianach 76.371,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów 

na poziomie 109,45%. 

• wykonanie wydatków związanych  z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 

grudnia roku budżetowego wyniosło 91 400,18 zł (planowane po zmianach 

104.370,00 zł) , co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 87,57 %. 

Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach) przewidywał wykonanie 

następujących zadań: 

1. 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 budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji 

programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie, w tym wykonanie 

raportu z realizacji w/w programu. W ramach tego zadania przewiduje się 

również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości 

ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. 

2. Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim – 

będzie to dodruk wydanej w poprzednich latach publikacji z zakresu ochrony 

środowiska w powiecie brzeskim bądź wydanie zupełnie nowej publikacji 

poświęconej tej tematyce. W ramach zadania wydano książkę pn. „Parki 

Powiatu Brzeskiego”. 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek „F” Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - zakup kotła z montażem 

oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni do warunków technicznych 

pozwalających na posadowienie pieca i jego późniejszą eksploatację. 
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4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II LO  

w Brzegu – dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji 

szkolnej sali gimnastycznej. 
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8. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
 

8.1. Informacja na temat spraw prowadzonych w Wydziale Budownictwa 

 

Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane są głównie przez Wydział 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu. W omawianym okresie 2019 roku                              

do Wydziału wpłynęło ogółem 1760 wniosków, które wymagały rozpatrzenia lub udzielenia 

odpowiedzi (w 2018 roku było 1697 wniosków). Większość z nich dotyczyła wydania 

pozwolenia na budowę lub jego zmiany, czy przeniesienia na inną osobę. Były to także 

zgłoszenia robót budowlanych zwolnionych z pozwoleń na budowę.  

Ogółem, na podstawie ustawy Prawo budowlane, w 2019 roku, wydanych zostało  

866 decyzji administracyjnych (w 2018 r. było ich 881): 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, ilość wydanych decyzji w 2019 roku jest 

nieznacznie niższa w porównaniu do roku 2018, co może być spowodowane zmianami 

ustawy Prawo budowlane i rozszerzeniem katalogu obiektów i robót budowlanych, które  nie 

wymagają uzyskania pozwolenia na budowę a także zwolnionych z obowiązku dokonania 

zgłoszenia.  

1  Pozwolenia na budowę  688 689 

2 Pozwolenia na rozbiórkę  40 31 

3 Zmiany pozwolenia 41 52 

4 Umorzenia postępowań  33 24 

5 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji  3 1 

6 Decyzje uchylające pozwolenia  0 0 

7 Wniesione sprzeciwy do zgłoszeń  70 65 

8 Decyzje odmowne  6 4 

Suma:  wszystkie rodzaje decyzji  881 866 

Lp.  Rodzaj decyzji  Ilość w 2018r. Ilość w 2019 r. 
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Ponadto na podstawie ustawy o własności lokali w 2019 r. wydano 309 zaświadczeń                                  

o samodzielności lokalu,  w 2018 r. było ich 335. 

Poza tym w 2019 roku wpłynęło do Wydziału Budownictwa 25 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej, w tym dotyczących wglądu do akt sprawy lub wydania duplikatu 

dokumentu. W 2018 roku ilość wniosków z tego zakresu wynosiła 14.  

 

Poniżej przedstawiono zestawienie ogólnej ilości wniosków i wydanych aktów 

administracyjnych, na podstawie obu ustaw, w minionych latach. 

 

 

8.2. Informacja o ruchu budowlanym w powiecie    

 

 Zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne pozwalają na wysunięcie wniosków,                

iż w powiecie brzeskim rynek budownictwa mieszkaniowego nadal utrzymuje się w dobrej 

kondycji, szczególnie mieszkalnictwo wielorodzinne - ilość wydanych pozwoleń na budowę                

w 2019r. wzrosła trzykrotnie w stosunku do roku 2018. Ponadto nadal duża ilość inwestycji 

obejmuje obiekty liniowe - głównie sieci gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne                               

i wodociągowe.       

 

 

ROK 

 

OGÓŁEM  

 

BJ 

 

BW 

 

BP 

 

BG 

 

BPM 

 

OT 

 

2018 r. 

 

 

363 

 

232 

 

5 

 

26 

 

9 

 

10 

 

81 

 

2019 r. 

 

 

302 

 

 

178 

 

16 

 

11 

 

11 

 

7 

 

79 

 

                                 Rok 

 

Ilość  

2018 r. 2019 r. 

Wniosków złożonych 

ogółem:  

1697 1760 

- w tym wydanych aktów 

administracyjnych  (decyzji)  

881 866 
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BJ – BUDYNKI JEDNORODZINNE  

BW – BUDYNKI WIELORODZINNE 

BP – BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

BG – BUDYNKI GOSPODARCZO-INWENTARSKIE  

BPM – BUDYNKI PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWE  

OT – OBIEKTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 

 Ruch budowlany w powiecie brzeskim nie przebiega równomiernie we wszystkich 

jego gminach. Największą aktywność budowlana obserwuje się w mieście Brzeg i w gminach 

Skarbimierz, Grodków i Lewin Brzeski, najmniejszą zaś w gminach Olszanka i Lubsza. 

 

 

RUCH BUDOWLANY W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH - BILANS DECYZJI 

WYDANYCH  W 2018/2019 ROKU 

 

 Brzeg Grodków Lewin 

Brzeski 

Lubsza Olszanka Skarbimierz suma 

Pozwolenia 

na budowę  

237/ 

248 

138/131 113/85 63/60 20/33 117/132 688/ 

689 

Pozwolenia 

na 

rozbiórkę 

10/7 5/5 7/3 2/3 7/2 9/11 40/31 

Zmiany 

pozwoleń na 

budowę  

7/11 7/5 5/5 7/7 4/5 11/19 41/52 

Umorzenia  10/9 10/4 6/4 0/0 3/1 4/6 33/24 

Wygaszenia  1/0 0/0 0/0 0/1 0/0 2/0 3/1 

Wniesione 

sprzeciwy 

(do 

zgłoszeń)  

24/ 

17 

15/13 14/20 5/5 5/5 7/5 70/65 

Decyzje 

odmowne  

4/0 0/2 1/0 0/0 0/0 1/2 6/4 

Bilans:  293/ 

292 

175/160 146/117 77/76 39/46 151/175 881/ 

866 
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ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ W 2018 R. I 2019 R. 

W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GMINY 

 

 

8.3. Informacja Powiatowego Konserwatora Zabytków za 2019 rok 

 

Na terenie powiatu brzeskiego położonych jest obecnie prawie 4500 obiektów  

i obszarów zabytkowych. Są to zarówno elementy dawnych systemów obronnych,  

obszary architektoniczne o jednolitej zabudowie, parki, cmentarze, kościoły, budynki 

administracyjne i użyteczności publicznej, kamienice mieszczańskie, a także pojedyncze 

obiekty i zespoły zabudowy wiejskiej. Ich liczba rokrocznie ulega zmianie, ze względu  

na ujęcie nowych budynków lub obszarów oraz skreślenie obiektów, związane z utratą 

wartości zabytkowych. Obecnie status zabytku rejestrowego posiadają 432 budynki, budowle 

lub obszary. Ze względu na rygorystyczny charakter ochrony, liczba ta ulega stosunkowo 

niewielkim zmianom, tj. skreślane są obiekty nieistniejące (często wyburzone w latach 1945-

1989) oraz ujmowane są zabytki zagrożone lub wymagające pilnych prac remontowych  

(na wniosek właścicieli ubiegających się o dotacje). 

Na terenie powiatu brzeskiego gminna ewidencja zabytków została utworzona  

w Gminie Brzeg, Gminie Olszanka, Gminie Lewin Brzeski oraz Gminie Grodków.  

W pozostałych gminach jej rolę, na mocy ustawy, spełnia wojewódzka ewidencja zabytków 

oraz wykaz zabytków nieruchomych przewidzianych do ujęcia w ewidencji zabytków, 

przekazany w 2010 roku, przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. 
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Szczegółowe zestawienie ilości rozpatrzonych spraw  

dla Stanowiska ds. Ochrony Zabytków w 2019 r. 

Sprawy Gmina 

Brzeg 

Gmina 

Grodków 

Gmina 

Lubsza 

Gmina 

Lewin 

Brzeski 

Gmina 

Skarbimierz 

Gmina 

Olszanka 

Decyzje/dotacje 109 7 0 8 0 0 

Postanowienia/opinie 

konserwatorskie/informacje 

228 77 49 37 73 18 

Zaświadczenia/informacje 

do celów zwolnień 

podatkowych 

16 0 1 0 0 0 

Przekazane wg 

kompetencji/pozostają  

w rozpatrzeniu 

7 0 0 2 0 0 

 

 

Analizując dane dotyczące ilości spraw realizowanych na Stanowisku ds. Ochrony 

Zabytków, można stwierdzić, iż ulega ona systematycznemu wzrostowi. Szczególnie 

wyraźnie widać ten trend na obszarach miast. Wpływ na to zjawisko może mieć szereg 

czynników: duży stopień wyeksploatowania substancji budowlanej i wynikająca z tego 

potrzeba wykonywania kompleksowych remontów; podniesienie poziomu świadomości 

społecznej; programy dotacyjne oraz preferencyjne kredyty inwestycyjne; zwiększenie 

świadomości potrzeby ochrony historycznych budynków oraz podniesienia poziomu ich 

estetyki. Tendencję wzrostową w roku 2019 możemy zaobserwować także w segmencie 

budowy nowych obiektów kubaturowych, lokowanych na terenach objętych ochroną 

konserwatorską.  

Niezależnie od rozpatrywania spraw będących w kompetencji Starosty Powiatu 

Brzeskiego, Powiatowy Konserwator Zabytków współpracuje w zakresie merytorycznej 

dwustronnej pomocy m.in. z pracownikami urzędów gmin, samorządowych jednostek 

organizacyjnych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.  

Powiatowy Konserwator Zabytków w 2019 roku, współpracując ściśle z właścicielem 

obiektu - Gminą Skarbimierz oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Opolu, 

uczestniczył w procesie zmierzającym do nadania kościołowi pw. Św. Jakuba 

w Małujowicach statusu Pomnika Historii. Uzyskanie tej najbardziej prestiżowej formy 
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ochrony wiąże się ze zwiększeniem możliwości promowania zabytków oraz pozyskania 

dodatkowych funduszy np. na ich remont czy organizację wystaw lub wydarzeń kulturalnych.  
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9. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE  
 

9.1. Ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2019r. 

 

Na koniec grudnia w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu 

zarejestrowanych było 2 156 bezrobotnych oraz 46 osób poszukujących pracy.  

W porównaniu do 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się  

o 323 osoby, natomiast poszukujących pracy o 15 osób. 

Prawo do zasiłku, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiadało 368 osób (17,1% 

zarejestrowanych bezrobotnych),  

 

 

9.2. Stopa bezrobocia w 2019r.  

 

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła w powiecie brzeskim 7,7% 

i zmalała w porównaniu do ubiegłego roku odpowiednio o 1,2%. Zmiany wielkości stóp 

bezrobocia w poszczególnych miesiącach obrazuje poniższy tabela. 

 

 

Tabela przedstawiająca poziom stopy bezrobocia w latach 2017-2019 

 

  2017 2018 2019 

  XII I XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Powiat Brzeski 10,4% 10,5% 8,9% 9,3% 9,1% 8,6% 8,1% 7,7% 7,7% 7,8% 8,0% 7,6% 7,5% 7,5% 7,7% 

Województwo 

Opolskie 
7,3% 7,5% 6,3% 6,5% 6,4% 6,2% 5,9% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,4% 5,5% 5,8% 

Polska 6,6% 6,8% 5,8% 6,1% 6,1% 5,9% 5,6% 5,4% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,0% 5,1% 5,2% 
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9.3. Struktura bezrobocia w powiecie brzeskim w 2019 r. 

 

Bezrobotni i poszukujący pracy wg stanu na 31 grudnia 2019r. 

Gmina/ 

Powiat 

Liczba  

bezrobotnych  

ogółem 

z kolumny 2. 

bezrobotni  

z prawem do 

zasiłku 

poszukujący 

pracy ogółem 

z kol. 12.   

do 30 r.ż. 

z 

kolumny 

3. 

długotrwale  

bezrobotni 

powyżej 

50 r.ż. 

Posiadający co 

najmniej 1  

dziecko  

do 6 r.ż. 

niepełnospra

wni 
absolwenci * 

bez kwalifikacji 

zawodowych 

niepełno 

-sprawni 

Ogółem w 

rejestrach 

PUP 
do 25 r. ż. 

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

Grodków 500 142 78 211 141 114 26 21 234 88 4 1 504 

Lewin Brzeski 338 95 51 162 92 69 26 9 115 44 11 1 349 

Lubsza 215 59 28 88 51 33 12 8 68 45 2 0 217 

Olszanka 106 19 10 50 25 23 8 2 38 28 3 2 109 

Skarbimierz 171 52 25 81 47 36 12 9 58 28 4 0 175 

Powiat Brzeski 1330 367 192 592 356 275 84 49 513 233 24 4 1354 

M. Brzeg 826 189 84 380 255 122 110 27 262 135 27 8 853 

Ogółem 2156 556 276 972 611 397 194 76 775 368 51 12 2207 

* - do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 
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Największą grupę osób bezrobotnych na koniec grudnia 2019 r. stanowiły osoby 

długotrwale bezrobotne oraz bez kwalifikacji zawodowych, natomiast najmniej było 

absolwentów. 

 

Na koniec 2019 roku najliczniejszą grupą osób bezrobotnych były osoby  

w wieku od 25 do 34 roku życia, natomiast najmniejszą  grupę stanowiły osoby powyżej  

60 roku życia. 

W 2019 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, najmniej liczną grupą byli bezrobotni  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,18% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). 

Najliczniejszą natomiast była grupa z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej  

(29,41% ogólnej liczby bezrobotnych). 

 

 

276 
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155 

Bezrobotni wg wieku -  stan na 31 grudnia 2019r. 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60 lat i więcej

11,64% 

24,07% 

9,18% 25,70% 

29,41% 

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia  
(% ogółu zarejestrowanych) na 31 grudnia 2019r. 
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Pośrednictwo pracy 

 

Pośrednicy pracy w ramach swoich zadań realizują oferty pracy niesubsydiowanej 

oraz oferty pracy subsydiowanej.  

 

Legalne zatrudnienie cudzoziemców w powiecie brzeskim  

W 2019 r. wpisano do ewidencji 3 689 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi.  

W 2019 r. przeprowadzono 4 030 postępowań administracyjnych.  

W 2019 r. rozpatrzono pozytywnie 72 wnioski o zezwolenie na pracę sezonową. 

Wydano także 43 zezwolenia typu S na pracę sezonową. 

 

9.4. Oferty pracy 

 

 

 

Ogółem obsłużono 2 341 miejsc  pracy i aktywizacji zawodowej poprzez skierowanie do 

pracodawców 2 480 klientów urzędu. Ponadto urząd udostępnił osobom zainteresowanym  

138 131 

278 

89 

195 

82 

180 

119 

73 

140 
157 

67 
96 106 

89 

52 49 48 45 

117 

32 33 19 
6 

Oferty pracy pozyskane przez PUP Brzeg w okresie   
01.01.2019r. - 31.12.2019r. 

Oferty pracy niesubsydiowanej Oferty pracy subsydiowanej

Łącznie: 2341 
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1 161 miejsc pracy za granicą w ramach sieci EURES. Realizował 4 297 indywidualnych 

planów działania, z których 2 475 zakończyły się podjęciem pracy lub działalności 

gospodarczej. 

 

 

9.5. Poradnictwo zawodowe 

 

W badanym okresie przeprowadzono 1 363 indywidualne porady zawodowe, 16 porad 

grupowych oraz 38 spotkań informacyjnych. Łącznie z usług poradnictwa zawodowego 

skorzystało 1 391 osób. 

 

 

9.6. Wsparcie pracodawców, bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy 

 

W 2019 r. na pomoc pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego 

pracodawcy i pracowników wydatkowano łącznie 509 108,49 zł  (wykonanie 99,65%). 

Zawarto 79 umów na 275 szkoleń dla 240 osób, pracodawców i ich pracowników. Powiatowy 

Urząd Pracy w Brzegu skierował 149 osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe, w tym 20 

osób w ramach bonu szkoleniowego oraz dofinansował 12 osobom koszty studiów 

podyplomowych. 
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Usługa organizacji szkoleń  dla osób bezrobotnych finansowana ze środków Funduszu 

Pracy, RPO oraz POWER. 

 

 

9.7. Instrumenty pracy 

 

Ogółem w 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy aktywizował 1112 osób na łączną kwotę 

7 471 585,49 zł (w tym 846,76 zł środki programu Erasmus). 

 

 

 

240 

23 

93 

95 

Liczba uczestników, którzy skorzystali ze 
środków finansowych na kształcenie osób 

bezrobotnych, pracodawców i pracowników 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Fundusz Pracy

RPO WO POWER

91 
99 76 
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Liczba uczestników objętych wsparciem  
w ramach aktywnych form w 2019r. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Refundacja doposażenia miejsc pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Bon zatrudnieniowy
Bon zasiedleniowy
Dofinansowanie wynagrodzenia pow. 50 roku życia
Studia podyplomowe
Prace społecznie użyteczne
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9.8. Projekt rynku pracy 

 

Na promocję zatrudnienia w 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przeznaczył 6 923 

400 zł. 

 

 

 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji  

w PUP w Brzegu za 2019r., na dzień 31.03.2020r 

 

 Ogółem 

Aktywna 

forma/usługa 

Liczba osób 

skierowanych 

Ukończyło/podjęło 

zatrudnienie 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

Prace 

interwencyjne 
76 54/51 94,4 % 

Roboty publiczne 23 29/28 96,6 % 

Szkolenia 149 
139/89 63,3 % 

W tym bony 20 

Staże 376 
456/404 88,6 % 

W tym bony 0 

Dotacje 91 93/92 98,9 % 

Refundacja 

doposażenia miejsc 

pracy 

99  

62 nowe stanowiska 57/48 84,2 % 

Ogółem 814 830/713 85,9 % 

 

1 915 197,34 zł 

1 776 693,66 zł 

3 231 509 zł 

Podział środków na promocję zatrudnienia  
w 2019r 

Program podstawowy

POWER

RPO WO
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10.  POMOC SPOŁECZNA 
 

10.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje zadania Powiatu 

Brzeskiego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

oraz wspierania osób niepełnosprawnych.  

PCPR jest wyznaczonym organizatorem pieczy zastępczej, czego konsekwencją  jest  

utworzenie  Zespołu do spraw pieczy zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje rodziny 

zastępcze oraz całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze – Domy Dziecka. Zadania 

związane z pieczą zastępczą, czyli wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, pomoc na 

kontynuowanie nauki, zagospodarowania oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, są zadaniami własnymi 

powiatu.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej podejmuje 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. Na terenie powiatu brzeskiego w szczególności brak jest rodzin zastępczych 

zawodowych specjalistycznych oraz rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.  

W powiecie brzeskim, według stanu na koniec 2019 r., funkcjonowało 90 rodzin 

zastępczych, z czego: 

• rodzin zastępczych spokrewnionych - 67,  

• rodzin niezawodowych  18, 

• rodzin zawodowych  1, 

• rodzinnych domów dziecka - 4 (20% funkcjonujących RDD w woj. opolskim).  
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10.2. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej  

 

W czterech placówkach opiekuńczo wychowawczych (w Domu Dziecka Nr 1 oraz 

Domu Dziecka Nr 2 w Brzegu, Domu Dziecka w Skorogoszczy oraz w Domu Dziecka 

w Strzegowie) może przebywać łącznie 99 dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2019r. 

w poszczególnych placówkach przebywało: 

• Dom Dziecka Nr 1 w Brzegu -  15 dzieci (14 miejsc), 

• Dom Dziecka Nr 2 w Brzegu - 32 dzieci (30 miejsc), 

• Dom Dziecka w Skorogoszczy - 32 dzieci (30 miejsc), 

• Dom Dziecka w Strzegowie - 27 dzieci (25 miejsc). 

 

Koszty utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

 

Nazwa placówki 2018 2019 

Centrum Administracyjne Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu 
5 617,28 3 953,49 

Dom Dziecka w Skorogoszczy 5 275,28 3 802,89 

Dom Dziecka w Strzegowie 3 706,98 3 691,63 
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10.3. Tworzenie i realizacja programów osłonowych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 2019 roku realizowało następujące 

programy:  

Dodatek Wychowawczy w ramach Program Rodzina 500+  

Program 500 Plus to wsparcie dla rodzin, dzięki któremu rodziny mogą liczyć na dodatkową 

pomoc na sfinansowanie wychowania dziecka.  

 

 2018 2019 

Ilość dodatków  1 746 1 690 

kwota 

wypłaconych 

dodatków 

858 609 825 653 

 

 

Program Dobry Start 300+ 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jego celem jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego  

i materialnego rodziny. 

 

 2018 2019 

kwota wypłaconych świadczeń 34 250 34 130 

 

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  

Celem programu jest wzmocnienie roli asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin,  
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w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. 

Program ma promować stabilizację  zatrudnienia i dawać poczucie bezpieczeństwa 

zawodowego koordynatorom zatrudnionym w powiecie.  

 

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzeskim na lata 2018 - 

2020 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie 

powiatu brzeskiego, który określa kierunki działań oraz zakres prowadzonej działalności na 

rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w powiecie brzeskim na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą nr XXXIX/307/18 Rady 

Powiatu Brzeskiego w dniu 26 kwietnia 2018. 

 

 

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie brzeskim na 

lata 2016-2021 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie brzeskim na lata 2016-2021 

został przyjęty uchwałą nr XVI/126/16 Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 17 marca 2017. 

Celem głównym programu jest wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

brzeskiego w uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym. Zawarte w programie cele  

i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren 

naszego powiatu.  

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2019-2025 został przyjęty uchwałą Nr VI/55/19 Rady Powiatu Brzeskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025 
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10.4. 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: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie, przeznaczony dla 53 osób w podeszłym 

wieku i przewlekle somatycznie chorych, 

2. Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, przeznaczony dla 95 mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

 

Koszt miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS 

 

 

 

 

10.5. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących się 

w sytuacji kryzysowej. 

 

PROWADZENIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

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  jest zadaniem własnym Powiatu. 

 Powiat prowadzi dwa mieszkania chronione: 

3 000,00

3 500,00

4 000,00
3 419,67 

3 905,19 

3 554,67 

3 943,22 

Koszt miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca w DPS 

DPS Grodków DPS Jędrzejów
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• dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej dla 5 osób, 

• dla ofiar przemocy w rodzinie dla 5 osób.  

Bieżące koszty utrzymania mieszkań chronionych pokrywane są przez osoby przebywające 

w tych mieszkaniach, ponoszą one opłaty za  media oraz czynsz w wysokości określonej 

Uchwałami Rady Powiatu Brzeskiego (60 zł miesięcznie). 

 

PROWADZENIE OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

Powiat Brzeski nie prowadzi ośrodka interwencji kryzysowej, ale istnieje  

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. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc  

w rodzinie 

 

 2018 2019 

Kwota wsparcia w 

ramach programu 

10 269,00 10 624,05 

 

 

10.6. Wyrównywanie szans 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.  

W ramach zadań Powiatu realizowane są następujące zadania PFRON: 

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, 
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- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinasowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

- dofinasowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

W roku 2019 wpłynęły 548 wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie 

dofinansowań ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Na realizację zadań PFRON w 2019 roku otrzymano kwotę 2 278 917 zł. 

 

 

Wysokość otrzymanych środków PFRON na realizację zadań ustawowych 

 

2018 2019 

2 116 680 2 278 917 

 

 

 

 

Wysokość wydatkowanych środków PFRON 2018-2019 
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Oprócz zadań ustawowych PCPR przystępuje corocznie do realizacji Programów PFRON: 

Program Aktywny Samorząd –adresowany dla osób fizycznych.  

W ramach programu przyznano dofinansowania na likwidację barier transportowych, pomoc 

w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, skutera o napędzie eklektycznym,  

a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

W 2018 roku z programu skorzystało 83 osób i wydatkowano kwotę 250 615,68 

W 2019 roku z programu skorzystało 105 osób i wydatkowano kwotę – 367 641,42. 

Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III – adresowany do określonych  

w Wytycznych Programu podmiotów prawnych. 

Informacje o Programach znajdują się na stronach PCPR i BIP PCPR.  

 

 

10.7. Realizacja innych zadań  

 

PCPR realizuje w ramach RPO Działanie 8.1 projekt pod nazwą „Szansa na 

przyszłość”, którego wartość wynosi 893.932,90 zł. W projekcie uczestniczy 60 osób, w tym: 

40 wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 10 osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz 10 osób – 

kandydatów na rodziny zastępcze. Projekt realizowany jest od maja 2018 r. i trwać będzie do 

czerwca 2020.  

W ramach projektu uczestnicy korzystają ze wsparcia psychologicznego i prawnego. 

Mogą liczyć na  wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez warsztaty stacjonarne, m.in. 

kulinarne, taneczne, ceramiczno-plastyczne, fotograficzne, z samoobrony. Podniesienie 

poziomu umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych odbywa się również poprzez 

warsztaty szkoleniowo-wyjazdowe, udział w zajęciach rekreacyjno-turystycznych, 

kulturalnych. Dodatkowym wsparciem jest  organizacja kolonii oraz zimowisk, organizacja 

zajęć wyrównawczych, korepetycji, organizacja kursów i szkoleń oraz doskonalenie osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez organizację szkoleń.  

W 2019r. został złożony projekt pod nazwą „Szansa na przyszłość   II” w ramach RPO WO 

2014-2020. Wniosek został przyjęty do realizacji w latach 2020-2022. Wartość projektu 

wynosi 1.099.154 zł.  
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11.  EDUKACJA 
 

Wśród najważniejszych zadań Powiatu Brzeskiego w zakresie oświaty i edukacji 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 różnych form kształcenia 

specjalnego w szkołach i placówkach,  

• prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom  w szkołach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, nauczania indywidualnego, 

• prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wspieranie ich działalności   

w postaci przyznawania dotacji na działalność oraz przeprowadzanie kontroli w tym 

zakresie.  

 

11.1. Kształcenie ponadpodstawowe  

 

Szkoły ponadpodstawowe w roku 2019 prowadziły kształcenie  w zawodach   

i profilach wymienionych w tabeli poniżej: 

 

licea ogólnokształcące 

szkoła profile 

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 

w Brzegu, ul. Armii Krajowej 7  

 

• biologiczno-chemiczny 

• matematyczno-fizyczny 

• humanistyczno-językowy 

II Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta 

w Brzegu, ul. 1 Maja 3  

 

• biologiczno-chemiczny 

• matematyczno – fizyczno - 

informatyczny 

• biznesowo-językowo - 

humanistyczny 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 

Powstań Śląskich w Grodkowie,  

ul. Sienkiewicza 29 

• matematyczno – biologiczny 

• humanistyczno - językowy 
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zespoły szkół 

szkoła zawody 

Zespół Szkół Zawodowych 

nr 1  im. M. Curie-

Skłodowskiej w Brzegu, 

 ul .Słowiańska 18 

 

Technikum Nr 1  • technik informatyk, 

• technik elektryk, 

• technik handlowiec, 

• technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

• technik organizacji turystyki 

• technik obsługi turystycznej 

• technik hotelarz 

• technik mechanik 

• technik technologii żywności 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Brzegu, 

ul. Jana Pawła II 28 

 

Technikum nr 2 • technik ekonomista,  

• technik logistyk, 

• technik reklamy,  

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

• technik architektury krajobrazu 

Zespół Szkół Budowlanych  

im. Księcia Jerzego II Piasta 

w Brzegu, ul. Kamienna 3 

 

Technikum nr 3 • technik logistyk 

• technik pojazdów samochodowych 

• technik renowacji elementów 

architektury 

• technik budownictwa 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 3 

• oddziały wielozawodowe dla 

młodocianych pracowników 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Grodkowie,  

ul. Krakowska 20 

 

Technikum  • technik pojazdów samochodowych, 

• technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki  

• technik ekonomista 

• technik logistyk 

• technik informatyk  

• technik hotelarz 

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 1 

oddziały wielozawodowe dla 

młodocianych pracowników 
źródło: arkusze organizacyjne szkół i placówek  

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2019r. 

w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski 

kształci się 2723 uczniów (866 w liceach ogólnokształcących  i 1857 w zespołach szkół).  

Wszystkie szkoły prezentują szeroką ofertę  kształcenia, a  nowoczesne pomoce 

dydaktyczne oraz ciekawa propozycja prowadzenia zajęć (np. kształcenie modułowe)  

i przyjazna atmosfera tworzą optymalne warunki do nauki i rozwoju. Ponadto szeroka 

współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty  oraz 
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kilkudziesięcioletnia tradycja kształcenia  powodują, że szkoły Powiatu Brzeskiego zajmują 

trwałe, silne miejsce w lokalnym środowisku. Dodatkowo szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe  nawiązują trwałe i efektywne sojusze z pracodawcami, dzięki czemu ich oferta 

edukacyjna jest coraz lepiej dostosowana do potrzeb rynku pracy.  

Podmioty partnerskie, z którymi szkoły utrzymują stałą współpracę, to m.in.: 

• uczelnie wyższe: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika 

Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wyższa Szkoła 

Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, 

• duże przedsiębiorstwa: Donaldson Polska Sp.z o.o, Eberspaecher Climate Control 

Systems Sp. z o.o, Tauron Dystrybucja S.A., Lorenz Bahlsen Stanowice, Mondelez, 

Grodcono, 

• instytucje i organizacje: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Izba 

Rzemieślnicza w Opolu, Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu 

Izba Gospodarcza Oddział Opole, 1 Pułk Saperów im. T. Kościuszki w Brzegu,  

10  Opolska Brygada Logistyczna, 

• ponad 150 pracodawców współpracujących w ramach praktycznej nauki zawodu. 

O efektywności pracy naszych jednostek świadczą wyniki egzaminów maturalnych 

i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019r.  

typ szkoły zdawalność w % 

 w województwie  w powiecie brzeskim 

Liceum Ogólnokształcące 91,4 97,6   

Technikum 81,5 72,95 

źródło: opracowanie własne na podstawie raportów OKE we Wrocławiu, po sesji poprawkowej sierpień 2019  

 

Każdy uczeń technikum, oprócz możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego, przede 

wszystkim ma szanse na  uzyskanie tytułu technika po zdaniu dwóch egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 
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Uzyskanie dyplomów technika w 2019r. 

zawód 
% absolwentów, którzy uzyskali 

dyplomy technika 

technik architektury krajobrazu 94,12 

technik budownictwa 50,0 

technik ekonomista 70,5 

technik elektryk 8,33 

technik handlowiec 50 

technik hotelarstwa 80 

technik informatyk 24,59 

technik logistyk 59,48 

technik mechanik 83,33 

technik obsługi turystycznej 83,33 

technik organizacji reklamy 70 

technik pojazdów samochodowych 87,5 

technik technologii żywienia 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów OKE we Wrocławiu 

 

11.2. Kształcenie specjalne  

 

Powiat Brzeski prowadzi dwie placówki, w których organizowana jest nauka dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to 

• Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu, w skład którego wchodzą: 

o Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna, 

o Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy . 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie, w skład którego 

wchodzą: 

o Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, 
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o Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Specjalna – o 3-letnim cyklu kształcenia, 

szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i przygotowuje do zawodu 

w następujących kierunkach:  

 kucharz - uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresy 

sporządzania potraw i napojów, 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 

uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu - monter 

systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko-tapicerskich 

oraz wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, 

o Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,  

o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – nowa forma edukacyjno-

rehabilitacyjna z zakresu WWR dziecka i jego rodziny; zajęcia prowadzone są 

po 1-2 godzin w tygodniu przez wielu specjalistów, 

o Grupy Wychowawcze (internat). 

 

Obie placówki prowadzą  działalność dydaktyczno- wychowawczą i  opiekuńczą dla 

uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim. Podopiecznymi są także dzieci z autyzmem, 

niedowidzące, z niedosłuchem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do placówek 

uczęszczają dzieci zarówno z całego powiatu, jak również spoza.  

Wśród zajęć specjalistycznych prowadzonych w placówkach wymienić należy: 

• zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim, 

• EEG Biofeedback, 

• integrację sensoryczną 

• alternatywne metody komunikacji AAC, 

• rehabilitację ruchową, 

• arteterapię, 

• zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, logopedą, 

• terapię grupową lub indywidualną z psychologiem i pedagogiem. 

 

Według stanu SIO na 30 września 2019r. w obu placówkach kształcenia specjalnego 

w zajęciach uczestniczyło 180 dzieci ( 96 w SOSzW w Grodkowie i 84 w ZSS w Brzegu) 
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11.3. Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia 

w powiecie brzeskim prowadzona jest przez dwie poradnie: 

1. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzegu, ul. Poprzeczna 3, 

2. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grodkowie, ul. Kasztanowa 3. 

Oprócz tego w każdej ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Brzeski zatrudniony 

jest pedagog lub psycholog, który swoja opieką obejmuje potrzebujących uczniów i ich 

rodziców. Pedagodzy szkolni bardzo ściśle i na bieżąco współpracują z poradniami.  

Do zadań poradni należy: 

• diagnozowanie dzieci i młodzieży, 

• udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

• realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

• organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

W obu poradniach działają zespoły orzekające, które wydają  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nauczania  indywidualnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju dzieci. Ponadto poradnie w sprawie uczniów oraz  dzieci w wieku przedszkolnym 

wydają opinie, które  zawierają wskazania do stymulowania ich rozwoju, ukierunkowania na 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz wspierania w środowisku 

domowym. 

Rejon działania Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu to miasta Brzeg, 

Lewin Brzeski, gmina Skarbimierz, Lubsza. Natomiast poradnia w Grodkowie opiekuje się 

dziećmi z gmin Grodków i Olszanka. 
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Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych 2019r. 

Działalność poradni 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

w Brzegu 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

w  Grodkowie 

Liczba placówek oświatowych w rejonie działania 

poradni  
42 26 

Liczba dzieci objętych wsparciem 1341 380 

Liczba wydanych opinii 660 169 

Liczba wydanych orzeczeń 300 46 

Porady bez badań odnotowywane w kartach 

klientów 
139 20 

Pomoc udzielana rodzicom, wychowawcom  

i nauczycielom  
557 uczestników  470 uczestników 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży na 

terenie poradni 

244 

uczestników  
177 uczestników 

Zajęcia psychoedukacyjne w szkołach 449 uczestników 

Badania przesiewowe wzroku, 
65 dzieci w wieku 

przedszkolnym 

300 uczestników 
Badania przesiewowe słuchu (z wykorzystaniem 

platformy zmysłów) 
238 uczniów 

Badania przesiewowe ryzyka dysleksji 

rozwojowej (program autorski) 
164 uczniów 

Badania przesiewowe logopedyczne 173 dzieci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek 

 

Kadra specjalistyczna 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Brzegu 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Grodkowie 

Łącznie 12 specjalistów  Łącznie 8 specjalistów  

4 pedagogów 

5 psychologów 

2 neurologopedów 

1 rehabilitant 

 

Spośród wyżej wymienionej kadry 

nauczyciele posiadają następujące 

dodatkowe kwalifikacje: 

•  autyzm -psycholog i pedagog specjalny 

2 pedagogów 

4 psychologów 

1 neurologopeda 

1 rehabilitant 

 

Spośród wyżej wymienionej kadry 

nauczyciele posiadają następujące 

dodatkowe kwalifikacje: 

• doradca zawodowy 
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•  tyflopedagog 

•  surdopedagog 

• psycholog/psychoterapeuta 

• psycholog/kynoterapeuta 

• pedagog-specjalista psychomotoryk oraz 

w zakresie diagnozy i terapii  integracji 

sensorycznej 

• uprawnienia do prowadzenia terapii 

EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback 

• pedagog-doradca zawodowy 

 

• psychodietetyk, 

• tyflopedagog, 

• surdopedagog, 

• specjalista w zakresie terapii uzależnień,  

• NDT - Bobath, terapia dzieci 

z zaburzeniami neurologicznymi, 

• terapia EEG biofeedback 

 

 

Poza realizacją statutowych zadań poradni związanych z diagnozą, terapią, wspomaganiem 

szkół,  w roku 2019 zrealizowano: 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Brzegu: 

• prowadzenie diagnoz i terapii SI oraz psychomotoryki  dzieci (zaspokojenie potrzeb 

środowiska lokalnego), 

• rokrocznie w poradni odbywają się Europejskie Dni Autyzmu (grudzień),  

• co roku poradnia w Brzegu włącza się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizując 

np. zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych, które mają  możliwość poznania 

zawodów, np. psychologa, pedagog, logopedy, rehabilitanta, 

• prowadzone są badania przesiewowe słuchu wśród uczniów klas I  szkół 

ponadpodstawowych, 

• zaspokajając potrzeby środowiska prowadzone są w poradni od roku 2019 treningi 

umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu, 

• poradnia prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, 

posiadających opinie o potrzebie wspomagania rozwoju (dzieci w wieku do rozpoczęcia 

edukacji w szkole) oraz program  rządowy „Za życiem”, w którym uczestniczą dzieci 

z niepełnosprawnościami oraz zagrożone niepełnosprawnością ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci  w wieku od 0-3 r. ż. Program prowadzony jest w formie OKRO 

(ośrodek konsultacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy), 

• od lat realizowany jest autorski program badań przesiewowych ryzyka dysleksji 

rozwojowej wśród dzieci klas I szkół podstawowych. 
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodkowie: 

• organizacja projektu profilaktycznego  „Nie zmarnuj swojego życia” przeprowadzonego 

przez  grupę RYMCERZE, 

• prowadzenie badań przesiewowych pod kątem wad wymowy, 

• interwencja kryzysowa, 

• poradnia oferowała również dużą pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. Uczniowie 

klas starszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich zdiagnozowani zostali 

pod kątem predyspozycji zawodowych, odbywały się spotkania z rodzicami oraz 

przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla uczniów. 

 

11.4. Zatrudnienie w szkołach i placówkach  

 

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w szkołach i placówkach 

szkoła razem 

pracownicy 

pedagogiczni  

pracownicy 

administracji i obsługi 

I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu 28,95 5,63 

II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu 31,81 6,26 

Licem Ogólnokształcące w Grodkowie 15,03 
3,08 + 5 na hali 

sportowej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Brzegu 
12,00 3 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Grodkowie 
8,00 1,75 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 37,50 8,38 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu 49,66 14,63 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu 31,33 11,87 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Grodkowie 
31,79 14,25 

Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu 30,56 12,43 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Grodkowie 
43,12 10,38 

Razem: 319,75 96,66 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół i placówek. 
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11.5. Dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

Powiat Brzeski corocznie przeznacza środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

W roku 2019 fundusz na ten cel wynosił 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Zarząd Powiatu Brzeskiego ustalił plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz maksymalną kwotę dofinansowania 

tych form nauczycielom zatrudnionym w szkołach oraz placówkach oświatowych. 

Plan dofinansowania zawodowego nauczycieli dla poszczególnych szkół i placówek 

oświatowych przedstawia poniższa tabela:  

 

l.p Szkoła/Placówka Nakłady finansowe 

w roku 2019 ( w zł) 

1 I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu 12 391 

2 II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu 11 069 

3 Licem Ogólnokształcące w Grodkowie 5 322 

4 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu 18 873 

5 Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 16 335 

6 Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu 14 242 

7 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie 14 591 

8 Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu 12 958 

9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Grodkowie 

16 583 

10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu 5 117 

11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie 2 665 

razem 130 146 

          źródło: Uchwała nr 38/2019 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 6 marca 2019 r. 

 

Z całej puli przeznaczonej przez Powiat Brzeski na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli nie zostało wykorzystanych 26 793,30 zł. 



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 107 
 

Środki na dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli zostały spożytkowane 

między innymi na następujące formy doskonalenia nauczycieli: studia podyplomowe 

(24,81%) szkolenia nauczycieli (25,93%), szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych 

(24,53%), szkolenia kadr kierowniczych (20,49%), inne np. literatura, delegacje (4,23%).  

 

źródło: dane ze sprawozdań za 2019 z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe szkół i placówek 

oświatowych 

 

 

11.6. Kształcenie w szkołach niepublicznych 

 

Powiat Brzeski jest organem rejestrującym i dotującym  niepubliczne Licea 

Ogólnokształcące i Szkoły Policealne. Na terenie Powiatu funkcjonują: 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie ul. Krakowska 31 K, 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie ul. Warszawska 42, 

3. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Brzegu, 

4. Szkoła Policealna Zaoczna nr 1 w Grodkowie ul. Warszawska 42, 

5. Szkoła Policealna nr 2 zaoczna w Grodkowie ul. Krakowska 31 K, 

6. Prywatna Szkoła Policealna „Twoja-Szkoła” nr 1 w Brzegu. 

Ogółem do szkół niepublicznych uczęszcza 948 słuchaczy. W szkołach ogólnokształcących 

uczy się 266 słuchaczy, a w szkołach policealnych 682 słuchaczy. W szkołach policealnych 

słuchacze kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy, technik informatyk, technik rachunkowości, opiekun osoby starszej, opiekun 
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medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej  Na każdego słuchacza szkoły niepublicznej 

Powiat Brzeski w danym roku kalendarzowym udziela dotacji.  

Wysokość udzielonych dotacji w 2019 r. wynosiła:  

• dla liceów ogólnokształcących 679 858,56 zł,  

• dla szkół policealnych 438 806,50 zł . 

Dotacje wykorzystywane są na dofinansowanie realizacji zadań szkół, tj. na pokrycie 

wydatków bieżących szkół takich jak wynagrodzenie nauczycieli, zakup pomocy 

dydaktycznych, opłat za media. 

 

11.7. Stypendia dla uczniów szkół Powiatu Brzeskiego  roku 2019 r. 

 

O stypendium Starosty Powiatu Brzeskiego mogli ubiegać się uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych oraz specjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując 

w danej szkole najwyższą średnią ocen lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursie 

lub olimpiadzie co najmniej na szczeblu wojewódzkim, a w przypadku szkół specjalnych 

osiągnęli znaczące wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne. W roku 2019 r.  przyznano dla 

29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 7 uczniom szkół specjalnych stypendia w wysokości 

500 zł każde.. Uroczysta Gala wręczenia stypendiów odbyła się na Zamków Piastów Śląskich 

w Brzegu, na którą zaproszono także rodziców nagrodzonych uczniów. 

 

11.8. Szkolne schronisko młodzieżowe  

 

Szkolne schronisko młodzieżowe mieści się w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23. 

Placówka od 1 września 2019r. wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. 

Dysponuje 50  miejscami noclegowymi dla turystów z Polski i zagranicy. Głównym celem 

działalności schroniska jest zapewnienie dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom tanich 

miejsc noclegowych, a także upowszechnianie krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnych form wypoczynku.  

W roku 2019 schronisko udzieliło 3295 noclegów, z których skorzystali głównie 

turyści z Polski, ale było także  198 obcokrajowców. 
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Kwota subwencji –  66 882,31 zł. 

Dochody wypracowane – 113 084,12  zł. 

Wydatki bieżące – 201 973,15  zł. 

Do działalności schroniska Powiat Brzeski dołożył w roku 2019 22 tys. zł z własnych 

środków.  

 

11.9. Finansowanie oświaty publicznej  

 

Powiat Brzeski jest organem prowadzącym dla publicznych szkół 

ponadpodstawowych, szkół specjalnych oraz placówek oświatowych. Z budżetu państwa na 

każdy rok kalendarzowy przyznawana jest subwencja światowa na finansowanie działalności 

oświatowej. Na rok 2019  subwencja oświatowa wynosiła 29 628 570, 00 zł. Szkoły  

i placówki oświatowe wypracowują także dochody własne,  między innymi z wynajmu 

pomieszczeń (gabinetów dydaktycznych,  sal gimnastycznych). W roku 2019 r. wysokość 

dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe wynosiła 638 469,00 zł.  

Wypracowane dochody przeznaczone były także na utrzymanie szkół i placówek 

oświatowych. Wydatki na „oświatę”  w omawianym okresie wynosiły ok. 34 619 197,00 zł, 

co oznacza, że Powiat Brzeski dofinansował utrzymanie szkół i placówek oświatowych  

z własnych środków. Wysokość otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencji 

oświatowej nie zaspokaja wszystkich potrzeb związanych z utrzymaniem szkół. W roku 2019 

r. z „kasy” Powiatu Brzeskiego na działalność oświatową bieżącą przekazanych było 

dodatkowo 4 352 158,00 zł.  
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UDZIAŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH 

ZAKOŃCZONYCH W 2019R. 

Nazwa projektu Otrzymane wsparcie Wartość 

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”- projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, działania 10.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

BUDOWLANYCH 

Modernizacja warsztatów 

samochodowych w Zespole Szkół 

Budowlanych w Brzegu 

523 980,00 zł 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

Wyposażenie, zakup pomocy 

dydaktycznych  i remont pracowni 

logistycznej. 

96 742,45 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1 

Pracowania hotelarska i pracowania 

obsługi turystycznej 
60 768,51 

ZESPOŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Pracownia diagnostyki i naprawy 

pojazdów samochodowych 

(modernizacja i doposażenie) 

809 340,00 

ŁĄCZNIE 1 490 831,06 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” - projekt realizowany  przez 

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022,  Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość 

Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie 

kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

BUDOWLANYCH 

Szkoła otrzymała na własność sprzęt 

komputerowy składający się z: 

-15 zestawów komputerowych 

(komputer stacjonarny, monitor, 

klawiatura, myszka), 

- 2 rzutników 

- 1 drukarki 

Wartość- 50 924,01 zł. 

150 924,01  zł. 

Wsparcie dla uczniów odbywających 

staże zawodowe (stypendium 

stażowe, zwrot kosztów dojazdu, 

zakwaterowanie, wyżywienie- 

wartość szacunkowa): 

48 uczniów x 2 000 zł/stażystę 



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 111 
 

=96 000 zł. 

Wsparcie stażu zawodowego  

1 nauczyciela  - wartość szacunkowa  

2 000 zł. 

Wsparcie dla  uczniów z grupy Lean 

Managera - wartość szacunkowa – 

2 000 zł. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

Wyposażenie pracowni grafiki  

i poligrafii cyfrowej. 
56 828,22 

ZESPOŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Zestaw automatycznego 

prowadzenia 

ciągnika + komputer, monitor, 

drukarka 

55 000,00 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1 

Wyposażenie pracowni 

gastronomicznej  
56 367,21 

SPECJALNY OŚRODEK 

SZKOLNO-

WYCHOWAWCZY 

Doposażenie pracowni 

gastronomicznej i przysposabiającej 

do pracy; staże zawodowe 

15 003,35 

ŁĄCZNIE  334 122 79 

STAŻE ZAGRANICZNE  

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- 2014-2020 - 

Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II – 2018 – 2019 

ZESPOŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Staże zagraniczne dla uczniów 

(Włochy i Irlandia)                     
 

   2018r. 147 825,54 

    2019r. 284 721,88 

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- 2014-2020 -  „Staże 

zagraniczne czas na nas!” 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH NR 1 

Staże zagraniczne dla uczniów 

(Irlandia, Włochy) 
353846,20zł 

Erasmus+ "Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów ekonomika" 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

Staże zagraniczne dla uczniów 

(Irlandia) 
160 140,64 

Erasmus +  "Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy IV" 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

BUDOWLANYCH 

Staże zagraniczne dla uczniów 

(Włochy, Hiszpania) 
396 201,84 

ŁĄCZNIE 1 342 746,1 

ERASMUS +Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej 2019 

ZESPOŁ SZKOŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Wyjazd 10 nauczycieli na 

dwutygodniowy kurs języka 

angielskiego na Uniwersytet ST 

Andrews (Szkocja) 

98 344,67 

 

ŁĄCZNIE 98 344,67 

Erasmus + „Integrated reading and writing support in vocational education” (Rozwijanie 

zintegrowanych umiejętności czytania  i pisania w szkolnictwie zawodowym) – 

realizowany przez Regionalny Zespół  Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych. 

Udział uczniów klas pierwszych w ankiecie 

dotyczącej zrozumienia czytanego tekstu. 

Przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli 

przedmiotów zawodowych w klasach 

pierwszych według scenariusza 

opracowanego w ramach projektu. 

Udział uczniów w warsztatach 

podsumowujących projekt. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół i placówek 
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12.  PROMOCJA, KULTURA I SPORT 

 

12.1. Promocja powiatu 

 

Wydział Kultury i Sportu wprowadza i aktualizuje informacje w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Na bieżąco prowadzona jest aktualizacja strony internetowej powiatu www.brzeg-

powiat.pl oraz fanpage na Facebook’u, gdzie zamieszczane są informacje, wykazy, ogłoszenia 

i przetargi. Wydział w 2019 roku zorganizował 10 cyklicznych imprez kulturalnych i 

promocyjnych, tj. Orszak Trzech Króli, Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Święto Flagi, 

Święto Powiatu, III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki, Dzień Kombatanta, uroczystość z 

okazji 101- rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach współpracy z 

organizacjami, stowarzyszeniami, związkami i jednostkami podległymi patronatem Starosty 

Powiatu Brzeskiego zostało objętych 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 2019 roku wydział współorganizował rocznicowe i patriotyczne 

uroczystości zgodnie z planem ustalonym z przedstawicielami organizacji kombatanckich  

i społecznych. W ramach  pomocy kombatantom współorganizowano m.in.: 79. rocznicę 

Zbrodni Katyńskiej, 74. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, 75. rocznicę bitwy pod 

Monte Cassino, Dzień Pamięci Pomordowanych przez UPA .  

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 spoza terenu powiatu.  

W ramach sportu Powiat zapewnia transport, zabezpieczenia medyczne, sędziowanie 

oraz zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych z powiatu brzeskiego, 

uczestniczących w zawodach sportowych na terenie województwa opolskiego. Ponadto 

przyznawane są bony pieniężne dla 3 szkół z najlepszymi wynikami sportowymi na koniec 

roku szkolnego.  

 

 

http://www.brzeg-powiat.pl/
http://www.brzeg-powiat.pl/
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12.2. Współpraca zagraniczna 

 

Powiat brzeski od 2000 roku współpracuje z niemieckim powiatem Kusel (Nadrenia-

Palatynat).W 2008r. została również podpisana umowa o partnerstwie z ukraińską Horodenką. 

Przedstawiciele samorządów rokrocznie spotykają się podczas różnych świąt oraz 

uroczystości. W ubiegłym roku takich wizyt z zagranicznymi gośćmi było kilka. 

W dniach 22-23.06.2019r. Wydział Kultury i Sportu zorganizował Święto Powiatu 

Brzeskiego na Placu Drzewnym w Brzegu. Mieszkańcy bawili się wspólnie z naszymi 

niemieckimi oraz ukraińskimi partnerami. Wydział zorganizował również lokalne wycieczki 

oraz wspólne kolacje dla zagranicznych gości. 

W dniach 23-25.08.2019r. delegacja Powiatu Brzeskiego uczestniczyła w Święcie 

Niepodległości Ukrainy. Podczas wizyty rozmawiano o pomocy dla szpitala w Horodence, 

jak również rozpoczęto przygotowania do kolejnej wymiany młodzieży. 

W dniach 14-15.09.2019r. przedstawiciele Powiatu Brzeskiego uczestniczyli  

w corocznych Europejskich Targach Chłopskich w partnerskim powiecie Kusel. Wydział 

Kultury i Sportu przygotował specjalne stoisko wystawowe, które było chętnie odwiedzane 

przez zagranicznych gości. Podczas pobytu rozmawiano m.in. o zacieśnianiu współpracy 

gospodarczej, edukacyjnej oraz turystycznej. 

W dniach 21-22.09.2019r. przedstawiciele Powiatu w trakcie pobytu  

w partnerskim powiecie sławieńskim odnowili porozumienie o dalszej współpracy z Ukrainą. 

Ponadto odnowiono umowy partnerskie ze Sławnem. Podczas delegacji pracownicy Wydziału 

Kultury i Sportu podglądali pracę m.in.  Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 

która skutecznie przyciąga zwiedzających Pomorze Zachodnie.  

 

12.3. Działalność sportowa 

 

Wydział Kultury i Sportu od 18.02.2019r. przejął pieczę nad działalnością sportową  

szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych, działających na terenie powiatu brzeskiego, 

tym samym  stając się współorganizatorem zawodów sportowych poprzez zamawianie  
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i opłacanie transportów na turnieje m.in. do Opola, Kluczborka, Namysłowa, Grodkowa oraz 

Kurzni. Pracownicy wydziału także drukowali dyplomy na zawody, zamawiali i opłacali 

zakup nagród oraz pucharów.  Ze środków budżetowych wydziału opłacano sędziów na 

zawodach. Wydział organizował również i opłacał zabezpieczenia medyczne zawodów. 

W ramach pracy wydziału przygotowano nową uchwałę, zatwierdzoną przez Radę Powiatu 

Brzeskiego, regulującą przyznawanie stypendiów i nagród sportowych, która obowiązuje od 

lipca 2019r. W 2019 roku za wybitne osiągnięcia sportowe 1 osoba otrzymywała 

comiesięczne stypendium sportowe.  

Od 6.09.2019 r. powołano Powiatowego Koordynatora ds. Sportu, który współpracuje 

z Wydziałem i jest finansowany z budżetu Wydziału.  

 

Zadania związane z organizacją zawodów sportowych 

Zadania Liczba spraw 

Sędziowanie  104 

Przewozy uczniów na zawody sportowe 35 

Nagrody sportowe 29 

Zabezpieczenie medyczne 3 

 

Wydział Kultury i Sportu  prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych (36) oraz 

stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej (53). 
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12.4. Wykaz imprez kulturalnych w 2019 r. 
      

 

 

 

                                                   

Nazwa organizacji pozarządowej – 

inicjatora wydarzenia, które 

współorganizowało Starostwo Powiatowe  

w Brzegu 

 

Wydarzenie współorganizowane 

przez Starostwo Powiatowe w Brzegu 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 5 Marsz Wiosenny „Przeganiamy Zimę” 

Muzeum Piastów Śląskich „Wieczór z Historią” 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich 

Jubileusz 30-lecia organizacji 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu Georgianum 

Chorągiew Opolska ZHP Komenda Hufca 

Brzeg 

Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej  

i Ponadczasowej 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP 

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom” 

Komenda Powiatowa PSP  Dzień Strażaka 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Łosiowie 

AGROLIGA 2019 

Wspólnota Polska Oddział w Opolu III Festiwal Piosenki Polonijnej 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu  „Święto Brzeskich Szkół” 

Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie 

Żywych Poetów  

Koncert „John Lee Hooker Day Brzeg” 

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi 

Młodoszowice 

Dzień Dziecka 

Rada Sołecka w Kolnicy, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kolnicy 

Festyn Odpustowy w Kolnicy 

Urząd Gminy Grodków Dożynki Gminne 

Powiatowy Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze 

Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj 

i jutro”  

„Tarnogranie” 

I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Matematyczny Marsz na orientację 

Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

„Teraz Wieś” 

IV Wojewódzki Konkurs na potrawę 

kresową 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu XXVI Memoriał Anny Lityńskiej  

„Dotlenieni” „DotlenieniRun biegamy dla klimatu” 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Ścieżka edukacyjna połączona  

z rywalizacją sportową połączona  

z obchodami 15-lecia Polski w Unii 

Europejskiej 

UKS Piłsudczyk PG 1 VI Memoriał Elżbiety Żebrowskiej-

Marchewki 

Retrosfera  Festiwal Retrosfera 

Wójt Gminy Olszanka Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie 

Polsko” 
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Nazwa organizacji pozarządowej – 

organizatora wydarzenia objętego 

patronatem honorowym Powiatu 

Brzeskiego, Starosty Powiatu Brzeskiego 

Wydarzenie objęte patronatem 

honorowym Powiatu Brzeskiego, 

Starosty Powiatu Brzeskiego 

Spółdzielnia Opolskie Fermy Trzody-Kolnica „Śląski Tucznik” – promocja wieprzowiny  

z naszego regionu 

Ludowy Miejsko-Gminny Klub Kolarski 

„Ziemia Brzeska” 

Wyścig kolarski dla dzieci 

I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Konkurs historyczny dla młodzieży 

Prodziekan ds. nauki i badań Wydziała Prawa 

i Administracji w Opolu 

Konferencja naukowa „Współczesne 

wyzwania rynku pracy” 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia „Dni Kultury Żydowskiej” 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu Podpisanie porozumienia o współpracy 

pomiędzy Przedsiębiorstwem Donaldson 

Polska Sp. z o.o 

Klub Sportowy BTP STAL Brzeg  Turniej sportowy 

Państwowo Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Nysie  

Nyski Festiwal Nauki 

Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia Brzeskie Dni Fantastyki 

Życie mamy Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej 

Doradca Regionalny Systemu Kwalifikacji 

Instytut Badań Kwalifikacyjnych 

Seminarium Informacyjne na temat 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Dyrektor LO w Grodkowie V Konkurs Recytatorski Poezji Juliana 

Tuwima 

Fundacja „Polska Jutra” Iluminacja „Tajemnice Niepodległej” 

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu IV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 

Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie 

Żywych Poetów 

21. Konfrontacje Literackie „Syfon” 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w 

Grodkowie 

„Muzyczna Jesień 2019” 

Dowódca 1. BPS 

 

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji 

Patriotycznej im. ks. ppłk. Zbigniewa 

Stefaniaka 

Fundacja Tango Si XIII Festiwal Tanga Allegra en Brzeg 

Prezes opolskiego oddziału wojewódzkiego 

stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód-

Organizator Forum Najazdu 

Międzynarodowe Forum Literackie, XXX 

Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w 

Brzegu 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Michałowie 

Zabawa Mikołajkowa dla przedszkolaków 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w 

Brzegu 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

Przewodnicząca Rady Powiatowej OPZZ  Obchody Dnia Honorowych Dawców Krwi 

Sztab WOŚP 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury 

w Lewinie Brzeskim 

XXXV Wojewódzki Przegląd Zespołów 

Kolędniczych 

Szkółka Piłkarska RAVEN Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Konkurs ortograficzny „Ortomistrz” 

II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Turniej Tenisa Stołowego Piastowski 
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12.5. Działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 

 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu jest instytucją o charakterze narodowym, 

współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd 

Marszałkowski w Opolu i Starostwo Powiatowe w Brzegu. 

Działalność Muzeum określa Statut oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia, które 

definiują działania administracyjne i podstawową działalność merytoryczną, polegającą na 

gromadzeniu (zakupy, dary, przekazy, pozyskiwanie drogą badań), naukowym opracowaniu, 

konserwacji i upowszechnianiu zbiorów. 

W 2019 roku Muzeum Piastów Śląskich odwiedziło ponad 50 tysięcy osób. Łącznie 

oprowadzono 282 grupy turystów, zorganizowano 8 wykładów, a dla najmłodszych 

przeprowadzono 36 lekcji muzealnych.  

Zorganizowano również 15 wystaw stałych i 8 czasowych. Ponadto pracownicy 

muzeum współorganizowali konferencje naukowe, udzielali konsultacji i odpowiedzi na 

kwerendy, opracowywali materiały edukacyjne i popularyzatorskie umieszczane na stronie 

Muzeum oraz na portalu społecznościowym, prowadzili nadzory archeologiczne.  

Tych w ubiegłym roku było 6. 

W 2019 r. kontynuowano współpracę z Oddziałem IPN w Opolu, Uniwersytetem 

Opolskim, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, Stowarzyszeniem 

Opolscy Genealodzy – przy współorganizacji konferencji naukowych. Kontynuowano 

również współpracę z różnymi instytucjami, np. z Departamentem Współpracy z Zagranicą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, z Radiem Opole,  

z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Teraz Wieś i 1. Brzeskim Pułkiem Saperów   

w Brzegu – przy współorganizowaniu III Polonijnego Festiwalu Piosenki Polskiej, Dni 

Kultury Kresowej, Dni Kultury Żydowskiej, Dni Kultury Węgierskiej oraz  Pikniku na 

Florydzie (akcji letniej dla dzieci). Kontynuowano współpracę z Towarzystwem im. Ferenca 

Topspsin oraz III Memoriał Zbigniewa 

Omelana 
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Liszta przy organizacji cyklu tzw. Wieczorów Lisztowskich oraz z organizatorami Festiwalu 

Tanga Alegria. Nawiązano stałą współpracę z Bractwem Rycerskim Vivern z Opola. 

W 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

• zakończono remont magazynu Działu Archeologii, zalecany przez PIP,  

• zrealizowano remont dachu na całości obiektu Muzeum, 

• zrealizowano aranżację i montaż wystawy stałej "Kresy. Ocalone wspomnienia", 

• zrealizowano remont, naprawę oraz montaż parkietów na Sali Pinottiego, Sali 

Myśliwskiej oraz w pomieszczeniach sekretariatu i kancelarii dyrektora Muzeum, 

• sfinalizowano zakup sprzętu elektronicznego do Muzeum,  

• rozpoczęto prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej wraz  

z zaleceniami oraz kosztorysem, remontu elewacji Zamku oraz elementów 

kamieniarskich zabytkowych Zamku wraz z bramą główną 

• zakupiono podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające dostęp do wnętrz 

Muzeum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 120 
 

13. ZDROWIE 

 

13.1. Działalność Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  

 

 Brzeskie Centrum Medyczne jest podmiotem medycznym, który został utworzony           

1 lipca 1966 roku. Jest to największa i jedyna tego typu placówka 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.  

Od 1 kwietnia 2019 roku w struktury szpitala weszło Ratownictwo Medyczne, jak również  

Pracownia Tomografii Komputerowej (październik 2019). 
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13.2. Świadczenia BCM 
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ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM 
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W 2019 roku z usług Brzeskiego Centrum Medycznego skorzystało 108 066 

pacjentów. Dokładne dane prezentują poniższe tabele. 

Tab. 1 Ilość pacjentów w 2019 roku na poszczególnych oddziałach 

Nazwa oddziału 
Ilość pacjentów 

z powiatu brzeskiego 

Ilość pacjentów 

spoza powiatu 

brzeskiego 

Ogólna liczba 

pacjentów 

Chirurgii Ogólnej 383 657 1040 

Wewnętrzny 991 1139 2130 

Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii 
45 57 102 

Dziecięcy 903 128 1031 

Chirurgii Urazowo - 

Ortopedycznej 
285 745 1030 

Ginekologiczno - Położniczy 601 538 1139 

Noworodków 276 102 378 

Otolaryngologiczny 204 335 539 

Psychiatryczny 63 238 301 

Dzienny Psychiatryczny 52 73 125 

Rehabilitacji Neurologicznej 32 159 191 

Rehabilitacji Dziennej 113 159 272 

SOR 7206 7333 14539 

SUMA 11154 11663 22817 

 

 

Tab. 2 Ilość pacjentów przyjętych w poradniach Brzeskiego Centrum Medycznego w 2019 r. 

Poradnia Ilość pacjentów  

Endokrynologiczna 1722 

Kardiologiczna 2731 

Medycyny Sportowej 358 
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Ginekologiczno - Położnicza 2974 

Chirurgii Ogólnej 5218 

Chirurgii Urazowo - 

Ortopedycznej 
7398 

Urologiczna 2129 

SUMA 22530 

 

 

Tab. 3 Ilość pacjentów przyjęta w pozostałych komórkach organizacyjnych Brzeskiego 

Centrum Medycznego 

Nazwa komórki Ilość pacjentów 

Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna w Brzegu 
21031 

Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna w Grodkowie 
7597 

Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy Profil Ogólny 
108 

Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy Profil 

Psychiatryczny 

34 

Fizykoterapia 12420 

Pracownia Endoskopowa Gastroskopia – 600 

Kolonoskopia - 360 

SUMA 42150 
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13.5. Współpraca z innymi jednostkami, w tym jst, stowarzyszeniami, 

związkami itp. oraz polityki, programy, strategie, realizowane przez 

Brzeskie Centrum Medyczne 

 

• Współpraca z Zespołami organizacji pozarządowych na terenie powiatu brzeskiego 

Dzięki działaniom FUNDACJI „ROZWÓJ” udało się zakupić stół do masażu, wózki 

inwalidzkie (2 sztuki) i materace przeciwodleżynowe (4 sztuki) na rzecz pacjentów 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.  

 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W 2019 r. Brzeskie Centrum Medyczne otrzymało od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy: inkubator transportowy z aparatem nCPAP, stanowisko do resuscytacji (2 

sztuki), lampy do fototerapii (2 sztuki), aparat do nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania u noworodków), pompy infuzyjne (5 sztuk), pulsoksymetr stacjonarno – 

transportowy (2 sztuki), ciepłe gniazdko i inkubator zamknięty; wszystko  o łącznej 

wartości 398.630,79 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 2019 r. w ramach dofinansowania z PUP Brzeg 53 pracowników Brzeskiego Centrum 

Medycznego skorzystało z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (16 fizjoterapeutów i 37 

pielęgniarek), 5 osób przyszło na staż. Łączna kwota dofinansowania z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego wyniosła 85.200,00 zł. 
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13.6. Wykaz projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych w Brzeskim Centrum Medycznym ze stanem 

realizacji na koniec 2019 r. 

 

Lp. Tytuł projektu Kwota   Realizacja projektu 
Udział Brzeskiego 

Centrum Medycznego 
Lider projektu 

1. 

Trans Medyk i Brzeskie 

Centrum Medyczne 

poprawiają stan zdrowia 

mieszkańców subregionu 

północnego 

 2 328 732,75 zł  

W ramach programu badaniami 

przesiewowymi objęto około 9866 

osób w tym dzieci w wieku 6-18 lat 

oraz osób w wieku 45-65 lat.  

Projekt zakończony. 

Partner projektu 
Trans-Medyk 

Ratownictwo 

2. 

Kompleksowa opieka nad 

matką i dzieckiem drogą do 

zastępowalności pokoleń 

mieszkańców subregionu 

północnego 

 3 696 175,55 zł  

• Wykonywanie badań 

ultrasonograficznych między 11 

tc + 0 d a 13 tc + 6 d, 

• Biochemiczna analiza krwi: test 

podwójny PAPPA-A i beta- HCG 

Przebadano  274/274 kobiet 

• Realizacja szczenień 

szczepionkami skoniugowanymi 

przeciwko pneumokokom 

u dzieci do 2 rż. 

Zaszczepiono około 80/80 dzieci 

• Ochrona zdrowia dziecka 

w kierunku wsparcia jego 

rozwoju psychospołecznego - 

niwelowanie 

nieprawidłowości w rozwoju 

dzieci do lat 2- Mobilny 

instruktaż rehabilitacji 

w warunkach domowych- 33/33 

Partner projektu Optima Medycyna S.A. 
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dzieci. 

• Ochrona zdrowia dziecka 

w kierunku wsparcia jego 

rozwoju psychospołecznego- 

pogłębiona diagnostyka rozwoju 

dziecka-  603/603 dzieci. Projekt 

zakończony. 

3. 

Stop dla raka - program 

profilaktyki raka jelita 

grubego w powiecie brzeskim 

i namysłowskim 

 684 871,72 zł  

Prowadzenie rekrutacji uczestników, 

emitowanie audycji radiowych, 

przeprowadzenie badań 

kolonoskopowych w Brzeskim 

Centrum Medycznym oraz  

w Namysłowskim Centrum Zdrowia 

765/858os. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

4. 

Skuteczna rehabilitacja 

szansą na wydłużenie 

aktywności zawodowej 

mieszkańców województwa 

opolskiego 

 1 678 140,00 zł  

Prowadzenie rekrutacji uczestników 

projektu. Zakończone prace 

budowlane. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

5. 

Myśl o sobie - dbaj o 

zdrowie! - kompleksowa 

interwencja edukacyjno-

zdrowotna oraz wdrożenie 

działań zapobiegających 

nadwadze, otyłości i cukrzycy 

na terenie subregionu 

południowego Województwa 

Opolskiego 

 2 970 335,00 zł  
Zakup aparatu do pomiaru tkanki 

tłuszczowej 
Partner projektu 

Trans-Medyk 

Ratownictwo 
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6. 

Województwo Opolskie 

stawia czoła rakowi! Opolski 

program profilaktyki 

i wczesnego wykrywania 

wirusa human papilloma-

virus (HPV) 

 2 055 376,80 zł  

W początkowej fazie realizacji 

projektu; Budowa 2 gabinetów 

ginekologicznych. Rozpoczęcie 

kampanii medialnej. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

7. 

Województwo opolskie 

stawia czoła rakowi piersi! 

Opolski program profilaktyki 

i wczesnego wykrywania raka 

piersi 

 150 903,25 zł  

W początkowej fazie realizacji 

projektu. Rozpoczęta kampania 

medialna. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

8. 

Podniesienie wydajności 

usług medycznych w zakresie 

anestezjologii i intensywnej 

terapii poprzez inwestycje 

w infrastrukturę 

i wyposażenie w Brzeskim 

Centrum Medycznym 

 4 296 873,46 zł  

Rozbudowa Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii. Zakup 

sprzętów na oddział:  

kolumna anestezjologiczna, lampa 

stanowiskowa, kardiomonitor 

współpracujący z centralą, akcesoria 

do monitorowania, monitor do 

analgezji, respirator bez sprężarki na 

podstawie jezdnej, łóżko do 

intensywnej terapii z szafką 

przyłóżkową, urządzenie do 

oczyszczania krwi metodą ciągłą, 

pompy infuzyjne ze stacją dokującą, 

bronchofiberoskop, podgrzewacz 

płynów infuzyjnych, komora 

laminarna jednostanowiskowa, 

wideolaryngoskop, defibrylator 

respirator transportowy, zamgławiacz 

do dezynfekcji pomieszczeń, worek 

samosprężalny typu ambu, torba 

reanimacyjna z ampulatorium, 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 
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przenośnik taśmowo-rolkowy, 

ogrzewacz pacjenta z kołderkami, 

wózek reanimacyjny, urządzenie do 

ogrzewania płynów, wózek 

anestezjologiczny, parawan p. 

promieniom RTG, taboret 

tapicerowany, lampa bakteriobójcza 

przepływowa, stetoskop, eżektor do 

próżni, eżektor próżniowy, eżektor 

tlenowy z odwróconym ciśnieniem, 

eżektor tlenowy, mobilny system 

pielęgnacji pacjenta, myjka do mycia 

basenów i kaczek, wózek 

transportowy, pasy do mocowania, 

respirator z możliwością regulacji 

stężenia tlenu, aparat do znieczulenia 

ogólnego z kardiomonitorem, ssak 

elektryczny jezdny na wózku 

z akumulatorem, monitor zwiotczenia 

mięśniowego, meble pod zabudowę, 

aparat RTG przyłóżkowy, aparat 

USG, aparat USG Doppler. 

Projekt zakończony. 
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9. 

Poprawa jakości opieki nad 

osobami starszymi poprzez 

doposażenie Oddziału 

Rehabilitacji Neurologicznej, 

Oddziału Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej Dziennej 

oraz Działu Rehabilitacji 

Leczniczej w Brzeskim 

Centrum Medycznym 

 1 100 678,00 zł  

Zakup sprzętu dla Oddziału 

Rehabilitacji Neurologicznej: 

Videonasopharyngoskop 

z  programowaniem, 

kombajn EEG/EMG, 

system z oprogramowaniem do 

rehabilitacji funkcji poznawczych, 

aparat do stymulacji przezczaszkowej 

prądem stałym z zestawem, 

aparat USG, 

urządzenie do elektrostymulacji 

mięśni odnerwionych, 

zrobotyzowane łóżko, 

urządzenie do terapii 

w podwieszeniu, 

diatermia krótkofalowa z zestawem, 

aparat do terapii falą uderzeniową, 

diatermia celowana terapią, 

aparat do elektroterapii - 2 niezależne 

obwody, 

sprzęt orbitrek, 

elektrokardiograf, 

kardiomonitor kompaktowy  

z wyposażeniem, 

ssak elektryczny jezdny. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 
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10. 

Podniesienie wydajności 

usług medycznych w zakresie 

leczenia chorób 

cywilizacyjnych, w tym 

nowotworów poprzez 

wyposażenie bloku 

operacyjnego w Brzeskim 

Centrum Medycznym. 

 2 288 307,61 zł  

Zakup sprzętu dla Bloku 

Operacyjnego: 

kontenery do sterylizacji narzędzi, 

wózek do transportu kontenerów, 

Dermaton, 

zestaw narzędzi do chirurgii 

naczyniowej, 

zestaw narzędzi, 

zestaw laparoskopowy 

histeroskopowy, 

diatermia elektrochirurgiczna do 

ortopedii, 

diatermia elektrochirurgiczna  

z przystawką argonową i kompletem 

akcesoriów, 

diatermia elektrochirurgiczna  

z możliwością przystawki argonowej 

i kompletem akcesoriów, 

urządzenie do terapii 

podciśnieniowej, 

stół operacyjny ortopedyczny, 

stół operacyjny ogólnochirurgiczny, 

wózek do transportu pacjenta 2 

segmentowy, 

aparat RTG ramię C 

ssak medyczny 

lampa operacyjna dwuczaszowa, 

hak automatyczny, 

artroskop 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 
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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 

 2 088 593,32 zł  

Remont i zakup sprzętów dla 

Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego oraz Noworodków.  

W trakcie realizacji. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

12. 

Podniesienie jakości 

i wydajności usług 

medycznych w zakresie 

leczenia chorób 

cywilizacyjnych, w tym 

nowotworów poprzez zakup 

nowoczesnego tomografu 

komputerowego do Pracowni 

Diagnostyki Obrazowej oraz 

innego sprzętu w Brzeskim 

Centrum Medycznym. 

 2 038 681,76 zł  

Zakup Tomografu Komputerowego, 

dwóch aparatów USG do pracowni 

Diagnostyki Obrazowej oraz 

adaptacja pomieszczeń.  

Projekt zakończony. 

Lider projektu 
Brzeskie Centrum 

Medyczne 
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13.7. Ochrona zdrowia 

 

W Starostwie Powiatowym w Brzegu funkcjonuje jednoosobowe stanowisko ds. zdrowia 

prowadzące działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, polegające na współpracy  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi na terenie 

powiatu mobilna pracownia mammograficzna w roku 2019 wykonywała bezpłatne badania 

piersi pozwalające ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany 

chorobowe.  W ramach szerszej współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia zostały 

zorganizowane akcje, m.in. Dzień otwarty dla pacjentów  oraz spotkania, konferencja dla 

szerokiej grupy społecznej, tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych, służby zdrowia, 

służb mundurowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp., który był poświęcony 

Lokalnej profilaktyce uzależnień, jej skuteczności w społecznościach lokalnych. 

Profilaktyka raka 

piersi 

Mammobusy – współpraca z NFZ w zakresie profilaktyki raka piersi: 

w ramach akcji mieszkańcy mogli skorzystać z badania 

mammograficznego. 

 

Wsparcie 

wydarzeń  

w ramach 

Honorowego 

Patronatu 

Starosty 

Konferencja Pracowni Rozwoju Osobistego „Lokalna Profilaktyka 

uzależnień, jej skuteczność w społecznościach lokalnych”. Program 

składał się z 4 bloków merytorycznych: epidemiologia, profilaktyka 

uniwersalna, interwencja profilaktyczna oraz nowoczesne metody  

w profilaktyce uzależnień; w konferencji uczestniczyli przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, służby zdrowia, służb mundurowych, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy. 

 

Współorganizacja 

spotkań  

i konferencji 

„E-recepta” oraz „Internetowe Konto Pacjenta” zorganizowane we 

współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym wzięli udział 

lekarze z powiatu brzeskiego, pełniący swoje obowiązki  

w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. 

„Dzień otwarty dla pacjentów” zorganizowany we współpracy  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, skierowany dla mieszkańców, którzy 

mogli skorzystać z porad i programów przygotowanych przez Partnerów 

akcji: 

• możliwość wyrobienia na miejscu Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), 

• możliwość potwierdzenia zlecenia na wyroby medyczne, 

• uzyskanie informacji dot. e-recepty, 

• możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta, 

• uzyskanie informacji o realizowanych programach 

profilaktycznych, 
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• uczestniczenie w pokazie diety DASH 

 

 

13.8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

Zadania Powiatowego Zespołu  zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego  powiatowe 

i  wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia: o niepełnosprawności osób, które 

nie ukończyły 16 roku życia; o stopniu niepełnosprawności osób, które  ukończyły 16  rok  

życia;   o wskazaniach  do  ulg   i  uprawnień  osób   posiadających   orzeczenia 

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności w latach 2015-2019 kształtuje się następująco:  

 

 
 

Liczba wydanych legitymacji w latach 2018-2019 
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Liczba wydanych kart parkingowych w latach 2018 - 2019  

 

           

Kwota dotacji od wojewody w latach 2015-2019 : 

 

Dotacja celowa do Powiatowego Zespołu rokrocznie przekazywane jest procentowo  

w następujący sposób:  styczeń – 11%, luty – 11% , marzec – maj – 10%, czerwiec – lipiec – 

9% , sierpień- wrzesień – 7%, październik  - 6%, listopad- grudzień – 5%.  Natomiast  

w drugiej połowie roku uruchamiane są dla Powiatowego Zespołu środki w ramach rezerwy 

celowej. Odnosząc się do roku 2019, wysokość rezerwy celowej pokryła w całości wydatki 

finansowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
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14. OCHRONA PRAW KONSUMENCKICH 
 

14.1. Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2019 r.: 

 

W 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumenta udzielił 429 porad konsumenckich  

i informacji prawnych.  
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15. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

15.1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 W 2019 r. realizowany był roczny program przyjęty uchwałą Nr XLIV/354/18 Rady 

Powiatu z dnia 25 października 2018 r. Przedmiotem współpracy powiatu i organizacji jest 

realizacja zadań publicznych powiatu w zakresie pożytku publicznego.  

 

W 2019 r. priorytetowymi zadaniami publicznymi były: 

    1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

    2) ochrona i promocja zdrowia; 

    3) kultura; 

    4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

    5) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Powiat na realizację programu w 2019 r. przeznaczył środki własne w wysokości 90.000 zł. 

 

15.2. Zlecanie przez Powiat realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym 

 

 W 2019 r. Powiat zlecił organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów 

ofert realizację 16 zadań, z tego: 

1) 2 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na które przeznaczył środki 

własne w wysokości 10.000 zł, 

2) 2 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które przeznaczył środki własne 

w wysokości 10.000 zł, 

3) 5 z zakresu kultury, na które przeznaczył środki własne w wysokości 24.310 zł, 

4) 6 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które przeznaczył 

środki własne w wysokości 25.000 zł, 

5) 1 z zakresu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach: w Brzegu 

i w Lewinie Brzeskim, na które przeznaczył środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 

128.040 zł. 
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 Dodatkowo 1 zadanie z zakresu kultury zostało zlecone do realizacji organizacji 

pozarządowej w oparciu o  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tzw. „mały grant”), na które Powiat przeznaczył środki własne w wysokości 

5.000 zł. 

 

15.3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

 20 marca 2019 r. uchwałą Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Brzeskiego powołana została 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji (PRDPP), w skład 

której wchodzi 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Zarządu 

Powiatu Brzeskiego i 2 przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego. W roku 2019 przekazano 

do zaopiniowania przez PRDPP 15 aktów. 

 

15.4. Nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych 

 

 Ewidencja organizacji pozarządowych wg stanu na 31.12.2019 r.: 

1) 188 stowarzyszeń, z czego w roku 2019 zarejestrowanych było 5 (na podstawie 

otrzymanych postanowień sądu), 

2) 12 stowarzyszeń zwykłych, z czego w roku 2019 wpisanych do ewidencji zostało 6, 

3) 29 fundacji, z czego w roku 2019 zarejestrowanych były 3 (na podstawie otrzymanych 

postanowień sądu). 
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16. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I USŁUGI OBYWATELSKIE 

 

16.1. System darmowej pomocy prawnej w powiecie brzeskim 

 

W powiecie brzeskim w 2019 r. Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa 

Powiatowego w Brzegu ze środków dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości (zadanie zlecone  

z zakresu administracji rządowej) zorganizował 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 3 lokalizacjach: 

1) w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 33 (dogodniejszy dostęp dla osób 

niepełnosprawnych, winda czynna w godz. 7–16), pomocy udzielali w dwóch punktach: 

a) adwokaci, na podstawie porozumienia z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu — 

w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14, wtorki i czwartki 13:30–17:30 oraz 

b) w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej w drodze konkursu 

(Fundacja Badań nad Prawem z siedzibą we Wrocławiu): adwokaci i radcy prawni  

w poniedziałki, środy i piątki godz. 15–19, wtorki i czwartki godz. 09–13; 

1) w Grodkowie, ul. Warszawska 29 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter pokój nr 5, 

pomocy udzielali radcy prawni na podstawie porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Opolu — w poniedziałki godz. 07–11, wtorki 8–12, środy 13–17, czwartki  

i piątki 10–14; 

2) w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, nowa lokalizacja 

od 01.01.2019) parter, pokój nr 5 w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej 

w drodze konkursu (Fundacja Badań nad Prawem) pomocy udzielali: adwokaci i radcy 

prawni we wtorki i czwartki godz. 14–18, w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14. 

 W konkursie dla organizacji pozarządowych nie udało się powierzyć nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego ani mediacji, która dopiero od 2020 r. jest obligatoryjna. 

 Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. przysługiwała osobie uprawnionej, która nie jest 

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej, składała pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składało się osobie udzielającej 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto porady mogły być udzielane poza wyznaczonym 

lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego 
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stawiennictwa w punkcie udzielania porad. Wcześniej, w 2018 r., katalog uprawnionych był 

znacznie węższy i nie było możliwości udzielania porad poza punktem. 

 Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. obejmowała: 1) poinformowanie osoby 

fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym  

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowo-administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 

1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  

lub 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. W 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna 

nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 Z zakresu edukacji prawnej, w 2019 r. powiat dystrybuował w urzędach gmin, 

ośrodkach pomocy społecznej, sądzie, administracji skarbowej i na własnych tablicach 

ogłoszeń papierowe i elektroniczne ulotki o systemie pomocy prawnej, listy jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa oraz karty informacyjne poradnictwa. Organizacja pozarządowa  

w 2019 r. odbyła 3 wykłady w szkołach powiatowych z zakresu świadomości prawnej, 

wydawała 1 własny informator (poradnik) i prowadziła 1 stronę internetową dedykowaną dla 

porad prawnych w naszym powiecie. 

 Ustawodawca w 2018 r. poszerzył katalog osób uprawnionych, ale efektywna liczba 

korzystających z porad zmalała, co można wyjaśnić wprowadzeniem przez ustawodawcę 

obowiązku uprzedniej telefonicznej rejestracji (wcześniej można było dostać się 

bezpośrednio). 
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dane dotyczące NPP 2018 2019 

liczba porad NPP 900 688 

poniesione koszty na NPP (brutto) 250 323,37 zł 262 559,87 zł 

średni koszt 1 porady NPP (brutto) 278,14 zł 381,63 zł 

Źródło danych: OR.741.110.2018, OR.741.109.2019 

 

16.2. Biuro rzeczy znalezionych 

 

 Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu w ramach Biura 

Rzeczy Znalezionych przyjął w 2019 r. 20 zawiadomień o znalezieniu rzeczy, z których: 

6 rzeczy miało wartość mniejszą niż 100 zł i nie przyjmowano ich na przechowanie; 5 rzeczy 

wydano już uprawnionym osobom; 1 rzecz przesłano uprawnionemu organowi; a dla 

pozostałych 8 rzeczy wezwano uprawnionych do ich odbioru. 

 

16.3. Potwierdzanie profilu zaufanego w starostwie 

 

  Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2019 r. 

udostępniał również dla obywateli usługę potwierdzania profilu zaufanego, tj. służącego do 

składania podpisu zaufanego w korespondencji z urzędami (ePUAP, portale ubezpieczeń 

społecznych, organów podatkowych, służb zatrudnienia itd.), czyli nieodpłatnego 

zaawansowanego podpisu elektronicznego równoważnego w skutkach z podpisem 

własnoręcznym. Mniej popularny jest również darmowy podpis osobisty w elektronicznej 

warstwie nowego dowodu osobistego oraz odpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny. 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU 

 Strona 141 
 

17. ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE 

 

17.1. Starostwo Powiatowe w Brzegu 

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE 

STAROSTWA: 

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

511, z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282); 

3) uchwała Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1657, z 2017 r. poz. 376, z 2018 r. poz. 

2712, z 2019 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 1290); 

4) uchwała Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego starostwa (z późn. zm.); 

5) zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. 

w sprawie podziału nadzoru (z późn. zm.); 

6) zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 lutego 2019 r. 

w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa (z późn. zm.); 

7) zarządzenie Nr 25/2008 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2008 r. 

w sprawie regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu (z późn. zm.); 

8) zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Brzegu (z późn. zm.); 

9) zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie 

obiegu dokumentacji; 

10) i inne. 

Struktura organizacyjna starostwa obowiązująca 31.12.2019: 
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Wydział/komórka Realizuje zadania: 

Wydział Organizacyjno-

Prawny 

1) w zakresie obsługi zarządu i starosty m.in.: 

• obsługa posiedzeń zarządu, 

• koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych 

zarządu i starosty, 

• prowadzenie ogólnych punktów kancelaryjnych, w tym sekretariatu 

starosty i kancelarii ogólnych, 

• zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb zarządu  

i starosty, 

2) w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa m.in.: 

• opracowywanie projektów statutu powiatu, regulaminu 

organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa oraz ich zmian, 

• opracowywanie innych powierzonych projektów aktów prawnych 

zarządu i starosty oraz kontrola ich realizacji, 

3) w zakresie kontroli m.in.: 

• kontrola realizacji przez komórki wniosków pokontrolnych, 

• analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków  

w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania 

starostwa, 

4) w zakresie skarg i wniosków m.in.: 

• przyjmowanie, centralne rejestrowanie i załatwianie skarg  

i wniosków, 

• sporządzanie analizy załatwiania skarg i wniosków, jak również 

zbiorczej informacji o petycjach adresowanych do starosty lub 

zarządu; 

5) w zakresie spraw kadrowych m.in.: 

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji  

z uchwalanych przez zarząd regulaminów organizacyjnych jednostek 

organizacyjnych powiatu, 

• prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników powiatowych 

służb, inspekcji i straży, 

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych  

i prowadzenie stosownych rejestrów,  

• prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania  

i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, 

jubileuszy oraz odznaczeń, 

6) w zakresie spraw administracyjnych m.in.: 

• opracowywanie i realizowanie planów finansowych  

w części dotyczącej wydatków rzeczowych i osobowych starostwa, 

• prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli starostwa oraz 

pieczęci urzędowych dla publicznych i niepublicznych placówek 

oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, 

7) w zakresie informatyzacji m.in.: 

• koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie, 

• opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w starostwie, 

• zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury 

informatycznej, 

8) w zakresie spraw obywatelskich m.in.: 

• sprawy z zakresu udzielania pomocy repatriantom: wydawanie 

decyzji o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów 

związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu 

osiedlania się, inicjowanie wypłaty kwoty stanowiącej równowartość 

udzielonej pomocy oraz wnioskowanie o przekazanie środków 

finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem 

repatriantowi pomocy, z wyłączeniem jednak aktywizacji zawodowej 

oraz pomocy społecznej, 
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• świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych 

wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, 

9) obsługa spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, 

nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną, 

10) koordynacja współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, a w szczególności: 

• sprawy z zakresu zlecania (powierzania i wspierania) wykonywania 

przez te organizacje i podmioty zadań publicznych,  

w tym także obsługa komisji konkursowej, 

• koordynacja konsultacji wymaganych aktów i spraw,  

w tym obsługa powiatowej rady działalności pożytku publicznego, 

• sprawy z zakresu nadzoru starosty nad działalnością stowarzyszeń,  

w tym także stowarzyszeń zwykłych oraz terenowych jednostek 

organizacyjnych stowarzyszeń, jednakże z wyłączeniem 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności 

wypowiadanie się w sprawie rejestracji, zmiany rejestracji (w tym 

statutu) lub likwidacji stowarzyszenia, jak również żądanie uchwał 

i wyjaśnień oraz stosowanie ustawowych środków nadzoru, 

11) w zakresie mienia starostwa m.in.: 

• administrowanie budynkami starostwa oraz finansowanie kosztów ich 

utrzymania, 

• gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia 

starostwa, w tym monitoring budynku starostwa, 

• zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup 

inwentarza ruchomego oraz materiałów i pomocy biurowych. 

Wydział Finansowo-

Budżetowy 

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz 

wykonania budżetu; 

2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu; 

3)  nadzór nad realizacją budżetu Powiatu; 

4) windykacja należności Powiatu, Skarbu Państwa, funduszy starostwa; 

5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych  

z wykonania budżetu Powiatu; 

6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu, jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) obsługa dochodów Skarbu Państwa; 

8) przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych 

Powiatu; 

9) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania 

przydzielonych środków; 

10) współudział w planowaniu i realizacja wydatków osobowych 

starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej; 

11) prowadzenie kontroli finansowej w starostwie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

12) obsługa funduszy powiatowych: 

a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi  

i Kartograficznymi, 

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej; 

13) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi  

i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 

14) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia 

rachunkowości; 

15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 

16) rozliczanie dotacji przekazanych z funduszy celowych oraz 

otrzymanych na podstawie porozumień i umów; 

17)  przekazywanie właściwym podmiotom sprawozdań  

o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców 
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we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

publicznych; 

18) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu; 

19) obsługa zadań i kompetencji z zakresu nabycia przez Skarb Państwa  

i zagospodarowania mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności  

z nabytego mienia za zobowiązania – podmiotów wykreślonych  

z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z wcześniejszych 

rejestrów sądowych i niewpisanych do KRS, za wyjątkiem spraw 

dotyczących nieruchomości. 

Wydział Komunikacji 1) rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów, czasowe wycofania 

pojazdów z ruchu, 

2) wydawanie prawa jazdy (krajowe i międzynarodowe), cofanie  

i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami, skierowania na 

badania lekarskie i psychologiczne, na kurs reedukacyjny, na 

egzaminy kontrolne kierowców, 

3) wydawanie  zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 

4) wydawanie uprawnień do transportu drogowego rzeczy  

i osób w tym licencje, zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, zaświadczenia na przewóz drogowy osób 

lub rzeczy,  

5) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 

6) wydawanie decyzji dotyczących wykorzystania dróg  

w sposób szczególny (imprezy masowe), 

7) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (kat. II  

i III), 

8) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,  

(przeprowadzanie corocznych i doraźnych kontroli, wydawanie 

uprawnień instruktora nauki jazdy), 

9) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów( przeprowadzanie corocznych 

i doraźnych kontroli, wydawanie uprawnień diagnosty do 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów), 

10) prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach pojazdów 

usuniętych na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym.   

Wydział Budownictwa 1) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę 

2) wydawanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz 

innej osoby, 

3) wydawanie decyzji przeniesienia zgłoszenia budowy na rzecz innej 

osoby, 

4) zmiana decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę, 

5) zgłoszenia robót budowlanych, 

6) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, 

7) potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu dla celów 

ustanowienia odrębnej własności lokalu, 

8) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową 

lokalu mieszkalnego, celem przedłożenia do wniosku o dodatek 

mieszkaniowy, 

9) rejestrowanie i wydawanie dziennika budowy. 

Wydział Geodezji  

i Gospodarki 

Nieruchomościami 

1) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, 

2) przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, 

3) wywłaszczenia nieruchomości, 

4) ochrona gruntów rolnych i leśnych, 

5) scalanie i wymiana gruntów rolnych, 

6) klasyfikacja gleboznawcza gruntów. 

Wydział Ochrony Środowiska 1) ochrona środowiska, 

2) ochrona przyrody, 

3) postępowanie z odpadami, 

4) gospodarka wodno-ściekowa, 

5) gospodarka leśna, 
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6) gospodarka rybacka, 

7) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, 

8) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu 

ryb, 

9) zadania z zakresu prawa wodnego, 

10) zadania z zakresu łowiectwa, 

11) zadania z zakresu rolnictwa, 

12) zadania z zakresu prawa geologicznego, 

13) zadania z zakresu gospodarki wodnej, 

14) zadania z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami, 

15) przeglądy i odbiory prac konserwacyjnych urządzeń melioracji 

wodnej szczegółowej i podstawowej, 

16) zadania z zakresu handlem uprawnieniami do emisji do powietrza, 

17) pozwolenia zintegrowane, 

18) postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć. 

Wydział Oświaty 1) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych 

specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,  

w tym specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, 

placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej 

nadawania statutów i imienia tym placówkom, 

2) zakładanie i prowadzenie szkół, których prowadzenie nie należy do 

zadań własnych, 

3) likwidacja szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej, 

4) łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły, 

5) rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek oraz nadawanie szkołom 

i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów, 

6) ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 

7) wydawanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę 

prawną lub fizyczną, 

8) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 

9) wydawanie decyzji o wpisie, wykreśleniu i odmowie wpisu 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

10) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół 

publicznych, 

11) dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych  

i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  

o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, 

12) powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na 

dyrektorów szkół lub placówek oraz powierzanie stanowiska 

dyrektora w przypadku rozstrzygnięcia konkursu, 

13) powierzanie stanowisk dyrektorów, 

14) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze 

stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska 

kierowniczego, 

15) powoływanie w miarę potrzeb rady oświatowej działającej przy 

radzie, 

16) ustalanie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz 

regulaminu działania rady oświatowej, 

17) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie 

spraw finansowych i administracyjnych, 

18) finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

19) ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych, 

20) sprawdzanie pod względem merytorycznym projektów 

organizacyjnych szkół oraz wnoszenie o zatwierdzenie ich przez 

starostę, 
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21) określanie zasad oraz trybu przyznawania dyrektorom szkół  

i placówek dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych, 

22) przyznawanie nagród dyrektorom szkół, placówek oświatowych  

i nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńcze, 

23) dotowanie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły 

publicznej oraz placówek niepublicznych, 

24) wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych profili kształcenia 

zawodowego i zawodów, 

25) powoływanie komisji konkursowych i przeprowadzania egzaminów 

na stopień nauczyciela mianowanego, 

26) zapewnianie uczniom form kształcenia specjalnego, 

27) udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom, 

28) pomoc stypendialna uczniom. 

Wydział Inwestycji  

i Rozwoju 

1) w zakresie obiektów budowlanych Powiatu m.in.: 

• 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, 

2) w zakresie rozwoju m.in.: 

• pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia z zewnętrznych programów 

pomocowych dla zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację 

zaplanowanych zadań, 

• koordynacja prowadzenia polityki rozwoju za pomocą opracowania 

własnych powiatowych i zaopiniowania otrzymanych zewnętrznych, 

odpowiednio: strategii, programów i polityk rozwoju. 

Wydział Kultury  

i Sportu 

1) w zakresie kultury – sprawy m.in.: 

• mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie  

i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań  

i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również 

wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką 

kulturalną powiatu, zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć 

kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie 

merytorycznym, 

• ustanawiania i przyznawania stypendiów i nagród (w tym określania 

warunków, trybu i odpowiednio wysokości), 

2) w zakresie w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania 

fizycznego i rehabilitacji ruchowej) m.in.: 

• prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty 

nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

• nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej, 

3) w zakresie informacji i współpracy m. in.: 

• wprowadzanie materiałów na stronę podmiotową Biuletynu 

Informacji Publicznej, stronę internetową oraz strony w mediach 

społecznościowych, otrzymanych z komórek i jednostek lub ich 

przygotowanie i obróbka (tekstowa, audiowizualna), także 

do zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, informatorów i innych 

wydawnictw, 

• dokumentowanie udziału przedstawicieli powiatu w ważnych 

wydarzeniach medialnych (kronikarskie, audiowizualne), 

• przygotowanie raportu o stanie powiatu i koordynacja zbierania 

niezbędnych źródeł do raportu, 

4) obsługa zadań i kompetencji dotyczących kombatantów 

i osób represjonowanych określonych w przepisach odrębnych. 
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Biuro Audytu i Kontroli 

Wewnętrznej 

1) w zakresie audytowym m.in.: 

• zadania związane z audytem wewnętrznym: 

• koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem  

w starostwie, 

• wspomaganie planowania pracy według celów jakościowych 

w starostwie; 

2) w zakresie kontrolnym — realizacja kontroli planowych  

i doraźnych 

Biuro Zamówień Publicznych 1) do zadań Biura Zamówień Publicznych należy przede wszystkim 

obsługa spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych 

zarówno w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,  

jak i o wewnętrzne regulacje obowiązujące w Starostwie 

Powiatowym w Brzegu, 

2) działalność Biura Zamówień Publicznych skupiona jest głównie na 

realizacji zadań zleconych przez inne komórki organizacyjne 

starostwa polegających na przeprowadzeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, aż do momentu zawarcia 

umowy z wykonawcą lub unieważnienia postępowania, 

3) działania prowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych  

w pośredni sposób mają bardzo duże znaczenie dla mieszkańców 

powiatu brzeskiego. Związane jest to z faktem, że inwestycje 

prowadzone przez Powiat Brzeski w większości są realizowane 

wskutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Powiatowy Konserwator 

Zabytków 

1) z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), zwanej 

dalej „ustawą”: 

• wydawanie 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, 

• wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym  

do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych, 

• wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone  

w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy 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, 

2) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.): 

• uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę  

w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych 

do rejestru zabytków, a ujętych  w gminnej ewidencji zabytków (art. 

39 ust. 3 ustawy), 

• uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego 

wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w 

stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru 

zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3 

ustawy); 

3) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945): 

• uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy),  

z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 
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ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

• uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu  

do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 

60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 

1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

4) z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244.): 

– wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków 

wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od 

podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z art. 217 

K.p.a.); 

5) z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 397, z 2018 r. poz. 1599): 

a) przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, 

że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej 

lub artystycznej (art. 22 ustawy), 

b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 

ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 

ustawy); 

6) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340) 

a) wydawanie 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, łącznie  z przyjmowaniem zgłoszeń osób 

fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 ustawy  

w związku z art. 83 f ust. 4 ustawy); 

7) uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym 

modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmiany funkcji 

obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub 

objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Brzeskiego; 

8) sporządzanie sprawozdania merytorycznego z zadań wykonanych na 

stanowisku; 

9) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami; 

10) sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, 

przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej 

informacji o udzielonych dotacjach). 

Stanowisko ds. Zdrowia 1) z 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, 

2) z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych 

przez powiat, a w szczególności z zakresu 

• opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki 

zdrowotnej, 

• inicjowania, wspomagania i monitorowania w zakresie promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej, 

• pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 

odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, 

3) z przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu: 
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• 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; 

4) z przepisów o zdrowiu psychicznym, a w szczególności  

z zakresu: 

• prowadzenia działań określonych w Narodowym Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

• zapewnienia przyjęcia do domu pomocy społecznej osób określonych 

w przepisach o zdrowiu psychicznym; 

5) podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia 

społeczeństwa przed następstwami korzystania  

z solarium, a w szczególności: 

• upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania  

z solarium, w szczególności wśród dzieci  

i młodzieży; 

• minimalizowanie negatywnych następstw korzystania  

z solarium; 

• leczenie osób uzależnionych od solarium; 

• profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka 

złośliwego; 

6) z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, leczenia odwykowego i izb wytrzeźwień; 

przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych, 

7) z przepisów o ratownictwie medycznym, a w szczególności z zakresu 

opiniowania i przygotowania danych do wojewódzkiego planu 

działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

8) z przepisów sanitarnych, a w szczególności w zakresie stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informacji państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz wniosków z nią 

związanych; 

9) współdziałanie z i wspomaganie innych komórek  

i jednostek na potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym, 

klęską żywiołową, epidemią, uzależnieniami lub innym zbiorowym 

zagrożeniem zdrowia lub życia; 

10) z przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych; 

11) z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności 

w zakresie: 

• sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania, 

• powołania osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę w drodze 

oględzin, 

• przekazania niepochowanych zwłok do celów naukowych. 

Inspektor Ochrony Danych 1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach, 

jakie spoczywają na nich na mocy obowiązujących przepisów, 

2) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych, 

3) współpraca z organem nadzorczym i pełnienie punktu kontaktowego 

dla organu nadzorczego. 

Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o 

Niepełnosprawności 

1) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 

16 roku życia, 

2) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku 

życia, 

3) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

4) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu 
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drogowym, 

5) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

Zespół ds. Zarządzania 

Kryzysowego, Spraw 

Wojskowych  

i Obronnych 

1) zarządzanie kryzysowe, 

2) sprawy obronne i wojskowe, 

3) obrona cywilna, 

4) ochrona informacji niejawnych, 

5) prowadzenie Powiatowego  Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Biuro Rady Powiatu 

Brzeskiego 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: 

• gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy 

Rady i poszczególnych komisji, 

• przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji, 

• opracowanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady oraz 

przekazanie ich właściwym adresatom, 

• sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady, 

2) monitorowanie realizacji odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

radnych, 

3) przygotowywanie informacji publicznej z zakresu działania Rady i jej 

komisji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobie wykonującej 

prawo do informacji publicznej. 

Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego  

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

2) składanie wniosków dotyczących prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw  

i interesów konsumentów; 

4) współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organizacjami 

konsumenckimi oraz Krajową Radą Rzeczników Konsumentów; 

5) przekazywanie wniosków i sygnalizowanie uprawnionym organom 

problemów dotyczących ochrony konsumentów; 

6) 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; 

7) zlecanie uprawnionym rzeczoznawcom opinii co do jakości 

produktów lub usług na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych; 

8) występowanie z niektórymi roszczeniami w razie dokonania 

nieuczciwych praktyk rynkowych; 

9) wytaczanie powództw i wstępowanie do postępowań w sprawach 

o ochronę konsumentów lub przedstawianie sądowi istotnych dla 

sprawy poglądów; 

10) korzystanie z rejestru (centralnej ewidencji) organizatorów turystyki 

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych; 

11) sprawozdawczość  z działalności rzecznika (w tym  sporządzanie, 

przedkładanie i przekazywanie sprawozdań); 

12) inne zadania określone w przepisach odrębnych. 
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17.2. Skargi i wnioski w starostwie 

 

 Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2019 r.  

do rejestru skarg i wniosków przyjął 8 skarg i 1 wniosek, należące do właściwości Starosty 

(4), Zarządu (1) i Rady (4). Spośród nich, 5 pism pozostawiono bez rozpoznania jako 

anonimowych, 4 uznano za niezasadne. Tylko 1 skarga była częściowo zasadna, w wyniku 

czego pouczono komórkę merytoryczną o zasadach potwierdzania tożsamości. 

 

17.3. Kontrole zewnętrzne w starostwie 

 

 Do wykazu kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu w 2019 r. 

prowadzonego przez Wydział Organizacyjno-Prawny zgłoszono 3 takie kontrole: z zakresu 

składek na ubezpieczenia społeczne przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(drobne rozbieżności wyjaśniono w trakcie i bezpośrednio po kontroli); z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej przeprowadzoną przez Wojewodę Opolskiego (drobne uchybienia z zakresu 

stron internetowych gmin i lepszej widoczności listy jednostek poradnictwa na stronie 

powiatu, zrealizowano zalecenia); oraz z zakresu przepisów archiwalnych przeprowadzoną 

przez Archiwum Państwowe w Opolu (nakazano wzmocnić drzwi, co wykonane zostanie  

w 2020 r.). 

 

17.4. Ochrona danych osobowych 

 

Polityka bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego – Starostwa Powiatowego w Brzegu 

została określona w Zarządzeniu nr 43/2018 Starosty Powiatu Brzeskiego z 31 sierpnia 2018r. 

w sprawie ochrony danych osobowych i ochrony informacji, które zostało w 2019r. 

zastąpione Zarządzeniem nr 39/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2019r.  

w sprawie bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych. Polityka 

bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym stanowią integralną 

część ww. zarządzenia. 

Polityka bezpieczeństwa to zbiór zasad i procedur stosowanych w procesach 

przetwarzania danych osobowych. Natomiast instrukcja zarządzania systemem 
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informatycznym zawiera opis stosowanych zabezpieczeń zarówno organizacyjnych, 

technicznych jak i informatycznych. 

Oba dokumenty nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w tym 

trybie oraz nie podlegają innym publikacjom. Ujawnienie treści ww. zarządzenia mogłoby 

narazić powiat na utratę bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych,  

a, co za tym idzie, na szkody materialne i finansowe. 

 

17.5. Zatrudnienie w starostwie 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) pracownicy 

samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych; 

2) pomocniczych i obsługi. 

 

 Wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne 

do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach określa rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz. U. poz. 936, z późn. zm.). 

 Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na 

podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. 

Liczba pracowników w Starostwie Powiatowym w Brzegu: 

1) na dzień 31.12.2019 r.: 124,36 

2) na dzień 31.12.2018 r.: 140,86 

Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w Brzegu: 

1) na dzień 31.12.2019 r.: 128 

2) na dzień 31.12.2018 r.: 145 
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ZATRUDNIENIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU 

NA DZIEŃ 31.12.2019 r. (% do liczby osób zatrudnionych) 

ogółem w tym % w tym % w tym 

 

 

128 

kobiet mężczyzn pełnozatrudnieni niepełnozatrudnie

ni 

emeryci 

76 % 24% 91% 9% 8% 

 

rok liczba 

pracowników 

 stan na 31 grudnia 

2019 r. 

w tym pracownicy 

na zastępstwo 

liczba 

pracowników 

 (z wyłączeniem 

pracowników na 

zastępstwo) 

2019 128 3 125 

 

 

ORGANIZACJA STAŻY W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU 

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP  

2018 2019 

37 39 

 

 

ILOŚĆ PRAKTYK ZAWODOWYCH ZORGANIZOWANYCH  

W LATACH 

2018 2019 

12 4 
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17.6. Wyjazdy i delegacje służbowe 

 

LICZBA DELEGACJI ODBYTYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA 

POWIATOWEGO W BRZEGU W LATACH 

(obejmują wyjazdy służbowe na teren powiatu, jak i poza powiat,  

z wyłączeniem delegacji zagranicznych) 

2018 2019 

286 234 

 

Wydatki na zakup paliwa 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych  

 
Koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

(telefonia komórkowa) 

Miesiąc Kwota 

Rok 2018 Rok 2019 

Styczeń 1.405,77 1.076,84 

Luty 1.241,81 977,96 

Marzec 1.405,70 966,50 

Kwiecień 1.326,14 1.907,18 

Maj 1.560,10 1.850,08 

Czerwiec 1.324,64 212,58 

Wydatki na zakup paliwa  

Miesiąc Kwota 

Rok 2018 Rok 2019 

Styczeń 871,51 539,69 

Luty 1.256,10 644,77 

Marzec 1.919,38 1.065,82 

Kwiecień 1.493,92 1.353,46 

Maj 2.063,86 836,46 

Czerwiec 2.669,14 572,54 

Lipiec 2.218,64 1.184,13 

Sierpień 1.959,74 1.303,29 

Wrzesień 1.712,26 1.316,95 

Październik 2.237,27 981,52 

Listopad 2.658,78 630,94 

Grudzień 1.488,71 770,94 

Suma 22.549,31 11.200,51 
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Lipiec 1.353,19 1.197,28 

Sierpień 1.317,10 1.202,08 

Wrzesień 1.711,14 1.186,15 

Październik 1.322,93 839,92 

Listopad 1.235,75 833,68 

Grudzień 1.000,51 840,43 

Suma 16.204,78 13.090,68 

 

 

17.7. Informatyzacja starostwa 

 

 Infrastrukturę sieciową Starostwa Powiatowego w Brzegu tworzą: 1 serwerownia oraz 

1 punkt dostępowy wyposażony w firewalle, 3 przełączniki rdzeniowe, 8 przełączników 

dostępowych oraz 6 routerów WiFi zapewniających bezprzewodowy dostęp do internetu 

w różnych lokalizacjach. 

 Odrębne środowisko sieciowe stanowią 3 przełączniki światłowodowe mające na celu 

komunikację sieciową pomiędzy lokalizacjami, zapewniającą wymianę danych pomiędzy 

serwerami w głównej siedzibie. 

 Infrastruktura sprzętowa składa się z: 11 serwerów fizycznych, 3 wirtualnych oraz 156 

stacji roboczych wraz z notebookami. 

 W skład infrastruktury wchodzą także systemy: 

1) system kolejkowy w Wydziale Komunikacji (1 biletomat, 1 monitor, 10 terminali), 

2) system CEPIK (11 stanowisk w Brzegu, 3 stanowiska oddział Grodków, 2 stanowiska 

oddział Lewin Brzeski), 

3) systemy alarmowe, 

4) system monitoringu CCTV (3 rejestratory, 34 kamery), 

5) i inne. 

 

W ramach rozwoju i poprawy oraz bezpieczeństwa pracy zakupiono: 

1) 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 

2) skaner departamentowy o wysokiej wydajności, 
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3) 3 komputery, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem z rezerwy celowej Powiatowego 

Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

4) rozbudowę monitoringu, 

5) system alarmowy. 

 

Projekty mające na celu rozwój e-administracji: 

 Powiat Opolski w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole  

i wszystkimi powiatami w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 W ramach projektu przystąpiliśmy do etapu IV pn. „Zakup sprzętu, licencji na 

oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacja projektu pn. »e-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego«” 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostało wykonane: 

• dostarczenie urządzeń technicznych do siedzib Partnerów – odpowiednio dla każdego 

zadania, 

• instalacja i konfiguracja urządzeń technicznych dostarczonego sprzętu w szafach RACK. 

 

Tytuł Projektu E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego 

Nr Umowy RPOP.10.03.00-16-0012/17-00 

Wartość Projektu 

Ogółem: 7 997 976,48 zł w tym środki z: 

Unii Europejskiej – 6 318 401,42 zł 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 679 575,06 zł 

Okres realizacji 2016–2020 
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Cele Projektu 

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, 

aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), 

wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów. 

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania: 

• Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów 

Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił będzie 

bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu 

powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu 

wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK; 

• System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym  

i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system 

teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Realizacja Projektu 

W ramach projektu powstanie: 

• 15 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – 

transakcja; 

• 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego; 

• 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 

publicznego; 

• 2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego 

i e-usług publicznych; 

• 12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A); 

• 12 podmiotów udostępniających usługi A2A; 

• 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni; 

• 4000 udostępnionych on-line dokumentów; 

• 2 uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne. 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  

z niepełnosprawnościami - 1 szt. 
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PODSUMOWANIE 
 

Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu Brzeskiego  

w roku 2019. Po dwóch dekadach funkcjonowania samorządu, dokument ten skłania do 

refleksji nad rolą Powiatu w kształtowaniu rozwoju lokalnego w wielu obszarach życia. 

Analizując ostatnie 20 lat funkcjonowania Powiatu Brzeskiego na mapie samorządowej, nie 

sposób nie zauważyć zmian, jakie dokonały się w tym czasie. Spadło bezrobocie, nastąpił 

rozwój gospodarczy regionu tej część województwa opolskiego, a zastrzyk unijnych  

i rządowych pieniędzy pozwolił na realizację wielu ważnych inwestycji. Powiat powinien 

nadal rozwijać się w wielu obszarach życia: społecznym, kulturowym, gospodarczym czy 

infrastrukturalnym. Jednymi z najważniejszych zadań na najbliższe lata są zmniejszanie 

zadłużenia oraz ogólna poprawa finansów samorządu powiatowego. Potrzebujemy nowych 

kierunków działań, nad którymi będzie pracować Zarząd Powiatu Brzeskiego wraz  

z Radnymi. Przed nami kolejne lata intensywnych działań. 

 

 

 

 


